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ΡῬΊΑΤΟ: ΡΗΑΠΡΟ 

ἘΘΙΤΕ ΒΥ 

Ο. 5. ΒΕΑΒΕΝΒΙΘΕ, ΜΑΑ. Οχον. 
,, ἘΡΙΤΟΒ ΟΕ ἨΒΒΟΘΟΤΌΞΒ ΥἹ., ΟἸΟΒΕΒΟ 9Ὲ ΕἸΝΙΒΌΞ 1., ΤΑΟΙΤΌΞ : ΑΝΝΑΙΒ 1.,) ΕἘΤῸ, 

ΑΝΡ 

π᾿ Ὁ ἘΠΕΙΝ, Β.Α. ΤΟΝ. 
ἘΘΙΤΟΝ ΟΕ ΟἹΟΕΒΒΟ ῬΡΒΕΟ ῬΙΆΝΟΙΟ 

Φ 

τ ΞῊ ᾽ν 

ΤΌΝΟΝ : Ὗν.. Β. ΟἸΙΠΝῚῈῚ 

Οἰ κἰνετοίίρ Ζυίονίαῦ (βτέδα Κὸ 
Ἡτϊσαη 8:., ΝῈΥ ΟΧΕΟΕΡ ὅ1., ΝΥ .(Ο.ϑὔ 

ΒΌΒΤΟΝ ΟΟἸΙΕΟΕ ΓΕἸΒΆΑΚΝΥ 
Φ4νιει}ιν τ Ο ὝΓΜΝΜΙΕΓΥ ΕΠΡ δἡδἂ))ωσλ ον 
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ΡΕΙΝΤΕΡ ΙΝ ΟΒΕΑΤ ΒΒΊΤΑΙΝ ΒΥ ΤῊΒ ὈΝΙΥΒΗΞΙΤῪ ΤΌΤΟΒΙΑΙ, ΡΒΈΒΒ ΠΡ, ἃ 
ΒΟΒΙΠΝΟΤΟΝ ΡΒΈΕΒΒ, ΕΌΧΤΟΝ ΝΈΑΒ ΟΑΜΒΕΙΡΟῚ. 
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ΕΟ ΤΉΝ ΤΡ, 

ἸΝΤΕΟΌΟΟΤΙΟΝ : ΡΑΟΙ͂ 

ΒῚ ΤῊ ΟἹ ῬΑΤΟ « ἢ - - - - νὰ 

8 2, ΜΨΕΙΤΙΝΟΞΒ ΟΕ ῬΙΔΤΟ οα - - - ἘΣ 

8 8, ΒΟΈΝΕ ΔΝῸ ῬΑΤΕ ΟΝ ΤῊΝ “ΡΗΖΔΌΟ᾽ - ᾿ - “χἱ 

ὃ 4, ΤΟΡΙΟΒ ΟΕ ΤῊΒΕ “ΡΗΖΡΟ᾽ - - - - - ΧἧΠἕ 

8 ὅ. ΑΝΑΙΥΒΙΒ ΟΕ ΤῊΝ “ΡΗΖΟ᾽ - - - ΧΥΙΠ 

8 6, ΤΑΒΙΕ ΟΚ' ΤῊΒ ῬΒΕ-ΒΟΟΒΑΤΙΟ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΒΕΒ - - ΧΧΙ͂ 

8 7. ΤΕΕΕ ΠΤ ΒΑΤΙΝΟ ΤῊΕ ΒΟΟΒΑΤΙΟ ΒΟΉΟΟΙΒ ΟΕ ΡΗΙΠΟΒΟΡΗΥ ΧΧΙΙ 

ΤΈΧΤ - Ξ - ἕ - Ξ : ἘΠ 

ΝΌΟΤΕΒ - - Ξ - - - - ΣΙ 75 

ἸΝΘΕΧ ΟΚ' ῬΒΟΡΕΗ ΝΆΜΕΞ, ΟἨΙΕΕῚΥ ΒΙΟΘΒΑΡΗΙΟΑΙ, - « 16 

ΝΟΤΕ ΟΝ ΤῊΝ ΞΟΡΗΙΒΤΊΒ “ . . - - -« 16ῦ 

ὉΒΑΜΜΑΤΙΟΑΙ, ΑΡΡΕΝΟΙΧ - . - - - - 106 

ΡΗΔΈΕΏ, ὺ 



ΓΝΌΤΕ.---Τ]6 ὑαχὺ πϑϑοᾶὰ ἴῃ ὑπ ΐβ οαϊύϊοι 15, νγαῦ ἢ βοπιθ το! βοο 8, 
[δῦ οὗ Πδαρπου, ΤῺΘ οδαϊθουβ νυ ὶβ μου ἴο δοκπον]εᾶσο ὑποὶνρ ἀθοῦ 
οί ἴο {π ἰηὐθυθδυῦϊηρ οαϊδίοη οἱ Ῥγοΐθδϑοσ. ἀϑάαεβ, δπα ἤο Π6 ποῦ 
ΟΥ168] οαϊύϊοη οὗ Μυ, Αὐόμου- ϊηα., ΜΌΘΟΝ τι88 Πὰ5 ὈΘθὴ τηδᾶ8 οὗ ὕῃ6 
ΘΈΛ ΘΙ γϑὶβ, δηα οὗ ὑπ6 συθϑ! ἢ οὗ 1Π]Παβύγαθνϑ τπϑῦθου 1ῃ ὕΠ6 ἔογαυ 6 υ, θα οὗ 
ὑμ6 οδ Θ[Ἁ] Βα τη 165. οὗ ὕΠ6 δυριμηθηῦ 1 ΒΡ Υ Βα ὑῃσοιρὴ ὉΠ 6 Ἰαύθον 
ὙΟΥΚ. ΑἸΥΟΙΘ γγὙΠ0 ἀ651γ65 ὕο ΚΠΟΥ, πιοΥ6 οὗ ὑπ6 δ ́ωασο Βμου!α τϑδᾶ Μιυ. 
Αὐόομου - ΗΠ 5 Τηὐτοαπούϊδοη, ἘῸΣ ἔπιῦπου πον]θᾶρσα οὗ ὅπ δα] θοῦβ 
οὐ ψῃΪοἢ ὑπ λωᾶο ὕουοθεβ γγ νου] σθοοιημηθπα 8 ΑΡρθῃαϊοοβ οὗ 
Ῥγοΐθββου αθάάθθ, Οοηβίύδην γϑίθγθμοθ Πδ5 Ῥθθὴ τηϑᾶθ ἴο Ῥγοξθββου 
9 ΌΒ6Ρῃ Β. Μαγοβ ποῖα “ ΒΙκδίοῃ οὗ Αποϊθηῦ ῬὮΠ]ΟΒΟΡΗΥ ἔγοπὶ 8165 
ἴο ΟἸοογο. ΤΠη6 ὕνγο ὑδ]65. αὖ ὑπ6 δπμα οἵ ὑπ Τηὐγοάαούϊοη [ΟΠ ἃ 
οοηβρθούμβ οὗ μ6 Ὀεβῦ ρουϊοα οἵ ασθοὶς ῬΒΙ]ΟΒΟΡῆνυ, πα ἃτθ ἰηδοπαθαὰ 
ἴο ἈὈΘ υϑρᾶ 85 ἃ Κιπα οὗ σαϊᾶθ ὕο Π15 ῬοοΪκ. 
Οὐ ὑπδηκβ ἃγθ ἀπ ἴο Μν, 1). αὐ. ἘϊύομϊΘ, ἘΠ Έ]]ονν πα Τ αἴοΥ οὗ «6888 

ΟΟἸ]]ορο, Οχέογα, ἔου Κίπα]ν γθδαϊηρ ὑμγοιρ ἢ ὉΠ6 ῥτοοῖβ οὗ ὑπ Τηὐγοᾶπο- 
ὑΐοῃ, δα ἔοΥ ΒΘ ΤᾺ] νῶ]π}016 βυιρ Ὁ] ΙΒ. } 



ΤΡΕΟΡΤΌΟΤΤΙΟΝ, 

8.1. ῬΙαῦο, ὑ6 ὐδιι8 μ]νιοδορ]ιογ ιν, ἃ5. ΟἿΟΘΤΟ 6815. ΠΪΠῚ, 
γγᾶ8 ὈΟΡη αὖ ΑὐΠΘΗ8, ΟΥ᾽ ῬΡΟΒΕΙΌΪΥ “στη, ἴῃ 0Π6 γοᾶν 428 8.0, 
ΗΙβ ρΡᾶγθηΐύασθ νγὰϑ ΠΟΡΪΘ: 15. [0615 [Δ1Ὶ1]|Υ ἰγαοθα 105 Π1η6 
Ῥδοῖς ἰο ὐατιιϑ, νυ ἢ 1]δὺ οὰ 15 πιοῦποι 5 5146, Ρ]αῦο οἰαϊπιοα 
ἀοβοθηῦ ἔσο ϑοίοη. [ύ 15 β814 {παὺ 15. γ68] ὩδΙὴ6. γγὰβ5 
Ατὶβύοοϊθβ, δηα ὑπαὺ 1Ὁ γγὰβ οἰ Π 61 15 ΠΌΘΠΟΥ οἵ ΒΡΘ60]} ΟΥ 
{π6 Ὀγθδα ἢ οἵἨ ἢἰβ ομιθϑῦ νυ 10) σσοὴ πὶ {Π6 πᾶπιὸ οὗ ἐἰαίο. 
ΗΘ νγᾶβ οαγϑίι ]γ δα ποαίθα, Δη4 νγὰβ τορι θα ἃ κθθῃ βο ΠΟ], 
Ηἰ5 11ἴ6 [4115 πίττα ΠΥ ̓ πίο ὑῃγ66 αἰ ν]ΒΙΟΉ8. 

(1) ογίοά οὐ 1)᾽δοὶρί 65), 428-599 Ρι0.---Πθ νγὰβ αὖ ἢγϑὺ 
ΔΘΘΡΙΥ ΠΏΡΙΘΘβΘα ἢ {πὸ νιον οἵ Ἡδυδο] 5, ἃ νγὰβ 
αν πρ᾿, 10 15. Βαϊ, 1ηὔο Βοορυϊοἴβιη, θη. [πῃ ἢ15. ὑνγθηθ!ο ἢ 
γΘΔ Π6 161} ὑπᾷοι {Π6 ᾿ΙηἤΠπθηοθθ οὗ δοοϊδίθβ, δη4, {|κ ἢ]5 
Ῥτούμοιβ αἸἰαθοοι ἀηὰ Αἀϊπηδηΐι5, ϑ8ὺ αὖ ὑπ ἴδθοὺ οἵ ὑπαῦ 
ὑθδοῦ 6. 01}1 {Π6 Ἰαὐυου 5. οχϑουύϊοη ἴῃ 999 Β.0, ΤΠΘΓΟ 15 1ΠΠ00]6 
ἀοιυθδὺ ὑπᾶῦ {Π15 δοῦ οομηρ]ούοα ὑπ6 ἀἰδοιυβῦ ἢ Ὑν Π10}} ὑΠ6 
ἀηβϑύι]θα βὑαΐθ οὗ ρο 195 δῦ ΑὐΠ 65 βίποο 41 Β.6. μαὰ 
Δἰγθδαγ 180 1164 ΕΪαΐο, Δη οομ Υ]ὐθ ὕο ὕπ᾽ ἢ15 ὑποιρἢ 5 
0 ὕπΠ6 Θχοοραὐϊοη οὗ δὴ 1468] βἰαύθ νυ] ἢ. 5] 6 ἴγθθ 
ἔγοτῃ ὑπ ἔλα] 5. οὗ ὑΠ6 σοηβυϊ τ] 05 ὙΠῸ} Π6 βανγ διοιπά 
ἢ 1Π]. 

(2) ογτοώ οὐ Ἴγαυοί αὐώ 1)θυοἰορηιονιί, ὅ99-9 87 8,0.---Οἡ 
0Π6 ἀφαῦῃ οἵ 15 τηλϑύθυ Π6 ᾿ϊνθά [Ὁ] βοῖὴθ ὑϊπ|6 αὖ Μοραγὰ 
τὰ ΤΟ] 1465, ἃ αἰβοῖρ]θ οὗ ϑοοναύθθ, ψῆῃοὸ ἄνγθὶῦ αἰτηοβῦ 
ΘΧΟΙ αβῖν νυ οἡ {Π6 ἸοΟρΊοᾺ] 5146 οὗἩ ὑΠ6 οουνδῦϊο ὑθδοῃϊηρ, [Ιη 
ὑΠ6 ΘΟΌὙ86 οὗ Π15 γγϑηου]ηρ8 ὕπμθη66 Π6 τοοῃοα γγθμο, δηά 
ὑΠ6 16 δοααϊγοα ἃ Ἃ1511|κ ὕο {π6 (ΠΘΟΥῪ ὑγ1οἢ. ΑΥὙἸΒΌΡΡΕΒ, 
[Π6 Ποδά οὗ {π6 (ὑγγοπαῖς ὅθ Π 00] (δ 7), Βα ψυηρ ἔγομπι {Π8 
ἐθδοϊΐης οὗ δοογαῦίθ5---Παῦ, ἃ5. ΟἿ [60] 1 5. ἃΓ6 ὑΠ6. ΟὨΪΥ 
π]ησ 6 δ 6 8110 οἱ, Ρ]Θβι 6 15. ὍΠ6 οηά οἱ 116, Τὴ 
Μασπὰ Οατώοϊα πο ἰοιπα ΠουΡ ΙΒ ηρ' ὕνχὸ ΡΓο- οογαῦϊο Β0Π10015 
οὗ ὑποιρηῦ, θοῦ οὐἩ ννἘ10}} ἸΠΠπθηοο 1115. τ] ὙΟΥῪ 60η- 
ΒἀογαΌ]γ. Τὸ μ0 Πυηιναφογοαιδ 1ῖ6 ἀὰθ ποῦ ΟὨΪΥ πιὰοἢ οἵ 



ΨΠΠ ἹΝΤΕΟΠΌΟΤΙΟΝ, 

ῬΙαῦο᾽Β τηγϑὐύϊοίδι (ποθ 744), Ὀπὺ «ἰδὸ οὐ [ιῖ5. [ὉΠ Π0858. [ῸΣ 
τη  Ποιηαυῖϊοθ. ΤῸ ὑπμ6 “ίοαϊίο5 ἢΘ6 νγὰβ Ἰηπάορίοα [Ὁ {Π6. 
ΘΟΠΟΘΡΌΟη οὗ {Π6 γεαϊίη, τὸ ὄν, πη ου]γεηρ ὑῃαῦ ΟΘΆ 5616 85 
ἥλω, τὸ γιγνόμενον, ὙΥ ὨΙΟῊ νγα8, ἴῃ Ἡ ΘΙ 8 Π0π|55 νΊθνγ, ὕΠ6 ΟΠ]Υ͂ 
ἴοι οἵ οχίβίθῃοθ 1ῦ ψγχὰβ ὉΠᾺΘῚ ὑπθ86 ᾿πἤπθηοοθ ὑπδῦ 
Ῥ]αῦο οοΠ]οϊ θα ὅο {ὑπ οὐμῖοὰ] 1ἀθὰ5 ἢ6 παᾶ ἄἀγᾶνγῃ ἔγοτη 
ϑοογαίθϑ ὑΠ6 ὈΘΡΊΠΏΙησ5 οὗ ἃ βυϑύθῃ οὗ Ἰορῖο, Ῥῃγβίοθ ἀπά 
τηθίδα 5108, 10}. Π6 στδάπα!]Υ Ὀ]οπα θα ὑορϑῦῃοιυ ᾿ηΐο Δ 
ΒΔΡΙΠΟΠΪΟΙ5 ἩὙΠ0]6. 

(3) Δογϊοῦ οΓ ΓΥΟ ο580γ5]}10 αὐ “1{}|6η8, 587 - 847 0. --- 
Τυσὶηρ τηοβϑῦ οἵ 0Π15 ὑπη6. Π6 σᾶνθ ἴγθθ ῬΆὈ]Π1Ο Ἰθοίπ 65, θοῦ 
ἴῃ. ὑῃ6 σαγάθη οἵ 15. οὐσῃ- ποῖιδο αὖ (ὑοϊομβ, ἃπα τη {Π6 
ΔοδάθΙην, ἃ ΘΎΠΊΠΔΒΙ 1] δου ἃ 2116 ὕο ὑπ6 που Π-ὑγοϑῦ οἵ 
{Π|Ὸ οἱΌγ, ὙΠ Θ Π06 Π15 ΤΌ]]ΟΎ ΘΓ 5 ὕοο!ς {Π6 πδηη0 οἵ ὑπο “εααθηιὶο 
ΘΌΠΟΟ], ΟΥ Π6 “ἐαὐφηιῃ. 'ΓΉΘ56. σγοῖα ποῦ ΘχϑοῦΥ [ὈΓΠ]Δ] 
Ἰθούαγοα, θαὺ ΤαῦΠ6 1 οΟηγουβαύϊομθ κ ὑμοβθ ἴῃ ὙγΒΙΟἢ 
ϑοοιαύαβ βοισηῦ ὕο “ὈΣΙηΡ τηθη’ 5 ὑπουρβ ἴο ὑπ6 Ὀἰγῃ ὈΥ 
ΤηΘ8Π8 Οἱ ΠΙΘΒΌΟΙ Δα ΔΉΒΎΤΟΥΙ ἢ (οἴ. ῥλωάο, Τῦ Ὁ). Ῥιοῦ- 
ΔΌΪΥ Π15. ἀθθροῦ ὑθδοιίησ αὖ Ποῖηθ ὕο Π15. ΤΠΟΓ86 ᾿πθπηδίθ 
αἸΒΟΙΡ]65, Βοπ16. ὑννοηὐγ- οἰσαῦ ἴῃ ΠΌΠΟΙ, ὑοοἹκ Τη0168 οἱ {110 
5Π8}06 οὗ [ῃδὺ ῬΓΟΐΘββΟυα] αἸΒΟΟΌΓΒΘ ΜΆΘΩ ἰδ τ ]ησ8, αὖ 
ἤγβϑῦ Ῥαγ6 αἸδϊοριιοθ, ὑθηθα ΤΟΥ ἃΠα ἸΠΟΤΘ 0 ἈΒΒΈΠΉΘ, 
Ατηοηρϑῦ {15 1ΠΠ6] ΟἸΤῸ]6 οἵὁἨ 15 αἸΒΟΙΡ] 08. 66. ΥΡΘΌΒΙΡΡΕΒ, 
115. ΠΘΡΠΘνν, 0 βιιοοοοαθα ἢ ἃ5. ποαᾶὰ οἵ ὑπ6 “εαἀόηιῃ 
(δ 7), δηα Αὐ]ϑύου!θ, μοι Ῥ]αῦο ο8116α “{πΠ6 Τη 6 ]] θοῦ οὗ ΠῚ5 
0Π00]," δηὰ ψῇο, ἴδοι 15. τηδβίθι 5 ἀθαῦῃ, Τοαποα {ῃ6 
ΦΌΠΟΟΙ ΏΙΟἢ. νγὰϑ ο8116 4 {Π6 Πογίραίοίϊθ. ῬΊαῦο᾽Β Τοϑι 6 Π66 
αὖ ΑἰΠΘη5 γγὰβ ᾿ηἰουταρίθα ὈΥ το ν]βιύβ ὕο ΘΊΟΙ]γ, νοι Π6 
᾿ιδ ΒΘΘΙΩΙΠΘΊΥ ΔΙΓΘΔαΥ ὁΠ66 νἱδι θα ἀπσίηρ ὑΠ6 Βοοοπμα Ρουϊοα 
οἵ ἢ15 116. Οἡ {πμ6 ἢτνβὺ οοοδβίοῃ, 1ῃ 987 Β.0., ἢθ 15 βαϊὰά ἴο 
Ὠδγθ Ὀθ6η αὖ ἢγϑὺ ΚΙΠΑΙΪΥ τοοοϊνοὰ αὖ ὄγσδοιβθ ὈΥ 115 ἀοϑροῦ, 
Θιοηγβῖιβ ὑπΠ6 Ε]άου, θαῦ ὑο πᾶν ὈΘ6η αἰδουνγαγ 5. 5014 Ἰηἴο 
ΒΙΆΥΘΙΥ, ΠΠῸΠ] ὙὙΏ10ὴ ἢ6 νὰ Πἰθοταίθα ὈΥ ΑΠΠΙΟΘ 5. οὗ 
ὕγγθηθ. Ἦθρ, που ΥΘΥ, τη86 ἃ σγϑαῦ ΠΠΡΙΘΒΒΙΟΠ Οἡ ΟῚ, 
ὑπ6 ὈτούΠο1-1η-1ἂνν οἵ ὑπ ἀοϑροῦ, γγῆο, οα ὑμ6 ἀθαῦῃ οἱ {Π6 
ΤΠ] ον Το 8115, ᾿ῃ 5607 Β.6., ταν Ῥ]αῦο ον Ὶ ἴῃ {Π6 ΠΟΡΘ 
{παῦ πὸ ννοῦ!ὰ ὑγαΐη ἀ}Ρ ὅΠ6 «ἀἰοϑροῦ 8 Β0Πὴ Δ ΒΈΘΟΘΒΒΟΙ, {86 
ὙΟΌΠΡῸΡ 1)1ΟΠΥΒ115, ἈΡΟῚ 116 μη] 0410] οἵ ὉΠ6 ΡΠ] ΟΒορ ἢ ο-Κίηρ 
οὗ 1π6 Τὼ Ῥριιΐδίϊς. ΤῊΘ ἜΧχρουπιθηὺ νγὰθ ποῦ βιοοθδϑία!, ἃ8 'β 
[Ὰ}}Ὺ ΟΧΡ]αἰημθα ἴῃ ὑΠ6 ἰδ] Παρίου οὗ ὑπ ΠΊδίον οὗ ̓διοίϊν 



ΤΝΤΠΒΟΘΌΟΤΙΟΝ, ΙΧ 

ἱπ {π18 501105. ΠΙΟΠΥΘΙΙΒ. ΟἹΟ ᾿πηραὐϊοηῦ οἵ οΟΠίΓῸ], 
βαηβηοα Τ]οη, ἀπ τϑάο 1ὖ ἀν θα] ὑπαῦ Ῥ]αΐο 5ῃου]ά 
τ] Παγανν ὈΘΌΓο ὑπὸ ΟΧΡΙΡῪ οἵ ὑΠ6 γϑᾶῦ. ΟΠ γοδ 5 Δύο υ,, 
5061 Ρ.0., Π6 νγὰβ πη πορα ἴο τούαγῃ, θα νγὰβ σἰδα ὕο τηᾶ6 ἃ 
Παϑιγ οβοῦρθ. Ἡνὶηρ {15 Ργου Θά ἴο 15 ΒΟΥΤΟΥ ὑΠ6 ΠΏΡΓΔΟ- 
Οἱο ὉΠ οὗὁἨ ἢ15 1468] βύαθθ, “"βᾶγϑ ἴῃ ὑπ6 ἤθᾶνθῃβ," Π6 60η- 
ὑϊηπθα ἐθϑδοῃϊηρ αὖ ΑἸΠ θη 5 11] Π15 ἀθαῦῃ, 947 0. 

δ 2, Τ|6 νυ θηρ5 οὗ Ῥ]αῖο. ΤΠΘΓΘ ἅτ χύδην, ὈοϑΙ 68 
ΟΠ6 Ὀοοϊς οὐ {1μοἰϊ6᾽585 (αἸτηοϑῦ ΟΥ̓ ΔΙ ΠΪΥ ΒΡΌΤΙΟΙ5), ὑπ|τύγ- 
ἤν αἰ] οριιθ5 ἀβουι θα ἰο Ρ]αύο. ΤΠ θβ6 πᾶν ὈΘΘη οἸ551Η64 
ἴῃ ἃ5 ἸΏΔΗΥ͂ ὙΑΥΒ 8ἃ85. ᾧῃ86 Ρ]αγ5 οἵ ΘΠΔΚΒροτθ. ὙΤΠΘΥ 

ΟΤΔΥ Ὀ6 ΔΙΓδησοα ΔΟΘΟΥΙηρ ο ὑΠ6 5.7] Θοὐ-τηδύθου--- Οὐ 108, 
ῬΠγΒ105, ἃ τηθδρ ΠΥ 5105.; ὑΠ6Ὺ ΤΏΔγ Ὀ6 αἰνιἀοα4 [Ιηΐο 
αἸαΙοσι 65 οὗ βϑαρο (ζητητικοί), ἃῃ οὗ οχροβιύίοη (ὑφηγητικοῦ) ; 
ΟΥ ὉΠΘΥ͂ ΤΠΔΥῪ Ὀ6 Διτσθα, ποὺ ΘΧΔΟΟΪΥ 1η ΘὨΤΟΠΟ]ΟΘ 08] ΟΥ̓ΘΥ, 
Ὀαῦ 1ῃ οΥ̓ΟΡ οἵ ἀδθνϑιορηιοηῦ, Π6 βθοομα 15 ὕπ6 οὐἱποᾶοχ 
δηα θΠπη6- ΠΟΠΟυΓΘα τηθύποά : ὑῃ6 ᾿ἰαϑὺ ὑπ πποϑὺ {γυϊ{8]. 
ΤῊ Πηβῦ τηπιϑῦ πΠθ6 45. 6 δι ὑγΎ, ἃ5 Ρ]αΐο Π1Π15611 41 ποῦ 
ΘἰΌΠ6 1 ΘΟ 6. ΟἿΣ ΘΧΡΤΟΒ5. 15 ὑπουρηῦ ἴῃ ΔΩΥ 500 6ῇπηϊ{6 
ἀδραγυπηθηΐϑ--Παὺ νγὰϑ ἰοῦ ἴοῸ Αὐὶβίου!θ ἴο 40, ἃπα ἴο 40 
6}. Τὸ ῬΙαΐο ρῥῃ]]ΟΘΟΡΩΥ τγὰθ οη6 8ἃηα ἱπάϊ]ν 5106 : 
Αὐιβυου!θ, τυ] 6 δοοορύϊηρ 105. ὉΠΙΌΥ, ὈΓΟΪτΘ Ὁ ὉΡ, ἴο οοη- 
γΘΏΪΘΠο6. Οἱ ὑγοαϊηθηῦ, ᾿ηὔο {Π6 501} γϑοορῃϊβθα ραγίϑ. 
Αὐαϊϑύου!θ μη ]οα ἀραγῦῦ θοῦ ΠΟατο, δηα ὑπο θα ὍΘ. 1 510- 
ΟΘΒΒΙ0Ὶ. ὕπο 56 ΒΟ ΘΠΟ08 [Ὁ ὑπ6 βύυΥ οἵ ψ ῃ]οἢ. Τορῖο Ῥγον 68 
ῬΓΙΠΟΙΡΙ65 δηα πηϑύμοαβ, Ηἰ5 οἰ βϑι Ποδῦοη οὗ {Π656 ΒοΙθη 68 
ἸΩΔΥ 6 Βῃονγῃ ὑΠ1185 :-- 

ῬΗΙΠΟΒΟΡΗΥ͂. 

ΠΡΕΟΌΓΑΤΙΨΕ ῬΒΑΟΤΊΟΑΤΙ ῬΟΕΤΙΟ 
ῬΗΙΠΟΒΟΡΗΥ͂ ῬΗΙΠΟΒΟΡΗΥ͂ ῬΗΙΠΟΒΟΡΗΥ͂ 

(γΠ056 δἷτῃ 15 σα) (γ᾽ ΏΟΞ6 δἰτὴ 15 δοῦ] 0) (088 δῃηα ἰβ υ ϊβοϊο 
(θεωρητική). (πρακτική). ΡῬΙοάπουϊοη) 

μευ νι ᾿ (ποιητική). 

ῃ -- 

ἸΤΕΤΑΡΗΥΞΙΟΒ "ἡ ΜΑΤΗΒΜΑΤΙΟΒ, ῬΗΥΒΊΟΝ ῬΟΕΤΊΟΚ, ΞΘΣΒΟ ἢ () 
(πρώτη φιλοσοφία, (πο! πα ηρ' 

θεολογία). ῬΒΥΟΗΟΙΟΟΥ). 

ἘΥΤΉΤΟΒ, (ΠΟΟΝΟΜΊΟΝ, ῬΟΙΙΤΊΟΚ, 



Χ ΙΝΤΕΚΟΏΌΠΟΤΙΟΝ, 

Το. 1655 τὴν οὗ Ῥ]αῦο 5 ὑγοΟΥτ5. τϊσῦ Ῥ6 ἀϑδισηθα ἴο 
ΟἿΘ ΟἹ ΟὔΠου οἵ {656 αἸνΊΒΙΟη5.; θαῦ {Πη6. βΊοΤο ἱπηρογίδηῦ 
ῖἴῦ ψγου]ὰ ῬῸ γΟΙῪ αἸΠΠοαΪῦ ἰο Ἰοοαύο. 6 ΖΠοριϑίϊο, ἴον 
Ἰηϑίδηοθο, ΤΏ 6. ΠΊΔΊΠΪΥ ΡΟ] 164], θα 10 ὑγοαΐβ, ποῦ ΠΊΘΤΘΙΥ 
[οι 68, ΘΥ̓ΘΙῪ 51ηΡ016 Οη6 οὗ {6 ΤΟΓΘΡΌΪΠΡ ΒΟΙΘΠΟθ5, 0, 
ἴοο, ψΊ ἢ ἐπ6 Πλαάο, [μ6 1αι08, οἷο, 

(1) Δοοορύϊηρ, ὑπ6η, ὑΠ6 Ὁπ|γτὰ τηϑυποά οἱ οΓ 551 Πα 0), γγ6 
Πη4, ΘΟΥΤΟΘΡΟΠαΙηρ ο ὑπ Πγϑῦ ρϑυϊοα οἱ Ρ]αύο᾽β {Π|8, οουύδϊη 
Θοογαίίς 1)Ἰαϊοσιιοδ, 1η. Υ Π10}., ντὉ ἢ ἃ νἱονγ ἴο Ἰοδυπῖηρ τυ Παῦ ἃ 
ΘἸνθὴ {ῃ]ηρ 15, νΔΙΊΟΙΒ. ΟΡΙΠΙΟΠΒ. ΘΟΠΟΘΙΠΙησ 1 ΔΓῸ ΘΟΙη- 
Ραγθα, ὑπ6 δοοϊἀθηΐαϊβ ἃ δ] πηϊηαύθα, δηα αἰ πηδίθ! ν, [ἢ 
ΒΟΙΠ16 Οδ5685, ἃ ΘΘΠΘΙ᾽Ά] οοποθρῦ (ἔννοια) 15. υσνοα αὖ. [Τύ 15 
{ππ5 ὑπαῦ {Π6 7}αο]λ65 ἀ68] ψιῦῃ Οὐπγαρθ, {1|ὸ (ὐμαγηι 68 
γΥ ῦἢ ΤΟΙ ΡΟ υϑΠ66, 6 Πγϑῦ θοοΙΪς οὔ {Π6 7] οριδίϊα σι υἢ «΄ π50106, 
{π6 1,γ815 ψιῦ ΕΤΙΘ πα 58ῃ1ρ, ὑπ6 Μιίμηρἢγο σι ῬΙούγ, {Π6 
Ργοίαφογαβ υἱυἢ ὙἸγύαθ, οἴο. ΑἸ} {π6856 ἃγθ ϑοογαῦϊο, Ὀθούῃ ἴῃ 
5 ]Θοῦ δηα ἴῃ πηθίῃοα, ἡ.4., {Π6Ὺ αἀ64] σὶῦἢ οὐ 1ο5, ἃηα ὑΠ6Ὺ 
ῬΓΟΥΘ ο {Π6 ᾿η θυ ]οοπύουβ, ΟΥ̓ ΠΙ 685 οἱ απ Β.Ι0η ἃ Πα ΔΉΒΥΤΘΥ 
(ον ““ ἀἸα]ϑοῦϊο ἢ), ὑμαῦ {Ππ6Υ ἀοη Ὁ Κηον νγῆδῦ {6 Υ ἃ7Γ6 {8 |}τ- 
ἴησ δοιῦ, δηα νγῆδῦ ὑΠ6Ὺ 5ῃου!α δηὰ οδῃ ΚΠΟΥΓ, 

(2) ΤἤΠποημοθα ὈΥ ὑΠ6 νϑυοιιβ ὑΠ]Ή]ΚΟΥΒ. ΠΟΤη Π6 τηθῦ ἴῃ 
0Π|ὸ Βθοοπμα Ρϑυ]οα οἱ 15 11ἴ6, ῬΙαύο σσϑηῦ ἃ βῦβρ {πσύμου ὈΥ 
ΤΆΤ Ιηρ ὕΠ686 σοπογαὶ ΘΟΠΟΘ ΡΟ η8 Ποῦ ΤΠΘΓΟΙΥ 88 ὑμουρ 8 
ἴῃ ὑπ6 τη, ὰῦ ἃ5 ἦδέαι, 1ἀφα8, αν]ησ δὴ οχιβίθηοθ οὗ 
ὑΠ6 1 οὐση. Π6 1ἀθὰ5 ΔΙῸ Βθράγδ Ὁ ]6 (χωριστά) ἴντα ὑμ]ηρ8 
(φαινόμενα), ὙγΠ 10} το, [ἢ [αοῦ, τυ μδὺ ὙΠῸ ἅγ6, Ὀθοδιδ6 οὗ 
ὑΠ6 1465. ΠὼῸ πϑυοῖ ααἰ06 ΘΧΡΙαΙη5. ὑΠ6 λοι οὗ 10: δὖὺ ἢγβϑῦ 
{πὸ 145. 8ἃ΄6 Ῥγοβθηῦ ΟἹ' ᾿πητηδηθηῦ 1ῃ ὑπίηρσβ, ἃπ ἃ ὑπιηρ8 
Ῥαυυϊοὶραῦθ 1 {6 14688 (παρουσία, μέθεξις) ; Ἰαῦογ {πΠ6 4685 
ΔΥΘ. ὕΠ6 ΟΧΘΟΠΊΡΙΔΓΒ. ΟΥ̓ Ά ὩΙΟΠούγροθ ὙΒΙΟ ὑπίησθ 1πηϊζαΐθ 
(παραδείγματα, μίμησις). Οἠ]γ Ιάθα5 δὴ Ὀ6 ἤποιρη . ὑμ]η 98 
οδΠ ΟἸΪΥ͂ θ6 566, ᾿θαχα, ἔθ]0, οὔθ. 115 15 θθοᾶιιθθ ὉΠΙΠΟ5 
ϑ06ηι, Ἰάθα5 α7ό. ἩΥδΟΙ 5 15, ἴῃ ἴδοῦ, τἱσῃῦ, 50 [Ὧ1 ἃ5. ἢθ 
σΌΘΒ5 : {Π6 ῬῃΘΠΟΙΊΘΠἃ] ὑγου] ἃ 15 ἴῃ ἃ βίαῦθ οὗ σθββθὶθββ ἤπχ 
πα οἤδηρο (πάντα ῥε7), ἃτια ὉΠΠ6 ΒΘΏ565 ὙΥΠΟΡΘΌΥ γγθ ῬΘΙΡΌΘΙΥΘ 
10 816. 6] Δ}}γ. ἀπηβύα]6, Βαῦ ΟΥΟΡ ἃπα δον 18, ὕΠ6 6 15 
Δ 168] νου] ΔΡΡΙΟΠμοπ θα, ποὺ ὈΥ Π6 5θη868, θπῦὺ ὈΥ {Π6 
50}, ψΐο ἢ ππδῦ 06 οὔθυ ἃ], οΥθ ἃ8. ὑπ 1ἀθὰ5 10 οοτη- 
ῬΙΟΠομβ, ΤῊΙ5. 1468] τον] 15. ποῦ οοη 8 }}ν ΟΠ ΔΗ ἿΠρ; 
(γίγνεται), Ἰὰῦ γΌΔΠΥ οχίβίβ (ἔστι), {τπο, ῬΔΥΘΏΪ 68. ὙγᾺ8 



ἹΝΤΕΟΘΠΟΤΙΟΝ. ΧΙ 

ὙΙΌΙΡ ἴῃ ὑπ] η]πησ 811 ὑπαὺ γεαϊΐῃ οχὶθὺβ ἰο ὍΘ ὁπ6 δῃὰ {Π6 
ΒΏΤῺ6 (τὸ ὅν -- τὸ ἕν), Ὀπὺ Π6 νγῶ8 τσ ὑπῈ8 [81 αὖ Ἰραϑῦ : ὕΠ 670 
ΔΘ ΤΊΔΏΥ͂ ΓΟΔ] 168, Θχ βύθηοθθ (οὐσία!), ἴον ὑῃμ 0 γ6 Δ΄ 6 ΤΔΗΥ͂ 
ἰδέαι ; Ὀπὺ ὉΠ6Υ 816 811] βιθογαϊηδίθ ο ὑῃ6 οΠ6 ΒΌΡΓΙΘΙΙΘ 
ΤΘΔΙύγ, ὑῃ6 ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ (δ 4. Τὰ5 Ἰληοδ, οἸΟΒΟῪ 
Ἰη θυ ου θη ὙΠ} [οἰ ο5, μα 5. δὴ ΔΙ αἸηρ 8515 ἴῃ Ποία- 
ρἤγδῖο5 (πὸ Κπον]θᾶρο οὗ τ ηδῦ γΘ8}}Υ 15), πα 15 Ρουηα τπρ 
Οἰοβοῖν τῖῦῃ Π)ϊαϊοοίίς (06 Ἰηβϑύγιπηθηῦ ΟΡ ΌΥ 105 ὑσα5 
8γ6 ἀἰβοονθιθα), δηα σι « δγοϊιοϊοση νυ Ὠ]Ο ἢ α6 818. 1} {Π6 
παΐασθ πα ἔππούϊοη οἵ ὑπΠ6 Ππατηδη 5011]---ῦ ἢ 6. ΟὨ]Υ ΠΟΠῚ6 οὗ 
ὉΠο86 ὑγ}8. 

ΑΙ] {15 15 δα θογαύθα 1ῃ {Π6 βϑοοῃά πα ἴῃ ὑΠ6 Θϑ}]Υ ρατὺ 
οὗ 0ὉΠ6 ὑμϊ|τὰ ρουϊοα οὗ ῬΙαὐοβ 116 τη Π)1δ]ορσιιθ5 οὗ {Π6 τη146]6 
βίασϑ οἱ Ῥ]αΐοβ ὑποιριῦ. Αὐηοηρϑῦ ὕΠ686 ΤΙ] οσι685--- 6 
ῬΙΘΟΙΒΘ ΟΥΘΡ 15. ἴὉΥ0116 τηδῦο [ῸΣ ΒρΘοα] δ] Οη--Οογηθ {ἢ 6 
ϑυηιροδίμηι, ἰὑγθαύρ οὗ ὑῃ6 ἸΟΥΌΥ ῬὨ]]ΟΒΟΡὮΙΟ ἔρως, ᾿ΏΙΟἢ 
ΤΏΡ 615 ὅο ὑπ ραγβαϊῦ οἵ ὑσαθ Ὀθϑαῦγ δηα Ὀοϑααύθοιιβ ὑγαίῃ : 
1ῃ6 77οηο, νυ 10 οἰ ογαύθθ ὑῃ6 ὑῇθοῦυ ὑπαῦ ὑηποιοίοαγθ 
(ἐπιστήμη, ποῦ 116 76 δόξα, 806)),,.). 18. ὉΠ ΥΟΙΏΪΠ]ΒΟΘΠΟΘ 
(ἀνάμνησις) οἵ ψῇῃαῦ ὑῃ6 508] Κηθνγ ἴῃ ἃ Ῥγθ-ϑχιβύθηὐ βὐαῦθθ 
(Ρμαάο, ΟἸ. ΧΎΊΠ].----Χ ΧΙ); 86 λαᾶο, ντ 10. αδβουῦὺβ Πα 
1ῃ6 50] οχίβδίβ ποὺ οὔἱν Ὀθίοσθ ὈΪῸΠ, ἃ5. 15 Βῃο ἴῃ {Π6 
Ῥλωάγιδ, Ὀπὺ αἴίον ἀθ41}----ὐ 5, 1 ἰδοῦ, 10 15. Θἴθγ Δ] : 0Π6 
Θογρίαϑ, νυ Ἀ1Οἢ. ὑγοαύβ οἵ ρ] θαβισθ, ὈοῸἢ οῊ 105 ΘΟ Π108] Δ Πα ὁπ 105 
ῬΒΥΟΠΟΙορίοαὶ 5146 ; ἃπαὰ {π6 Περιδίϊο----“ ὑΠαῦ ππηΒΌ ΡΑΒΒΔ]6 
τηοηπτηθηῦ οὗἨ σϑῃ]5," ψΥ Π]Οἢ, ΡαΤΡοΟΥ Πρ ὑο ἀΙΒΟΟΥΘΙ ταῦ 
Παδϑύϊοθ 15, 6118. τι5, ἃ5 10 610 ὈΥ ὕΠ6 ὙγΑΥ͂, Ποὺ βύδθδθϑ Υἱ86, 
τα Χ Δα ἡγΔΠ6, ἡγΟΥ 5. οὖ ἃ Πρ] ΠοΘηὐ ὉΠΘΟΤΥ Οἱ θα ποαύϊοη, 
δηα αἰτηοϑῦ ὀχ ἢδυιβδῦβ 0Π6 ΔΗΔΙΟΡῪ οἱ βύαῦθ δηα 1π 4 ]ν] 48], 

(3) Απϑυθυῖηρ ἴο ὑπ6 ὑμ|τἃ ρου]οᾶ οἵ ῬΙ]αύοβ 11ἴ6, θαὺ ἱπ 
βύσιοῦ ΟΠΤΟΠΟΪΟΡῪ ΟΟΥΘΙΪΏΡ ΟὨΪΥ 18. Ἰαίθι' Ὑϑᾶγ8, ἃΥ6. ὑΠ6 
ῬΙΔΙοριιο5 ΤΤΌΤη ᾿ν ΠΟ. ἢ15 ΟΥΤδοῦβδη ΘΧΡΘΙΊΘΠΟΘΒ Πᾶν 6 ὕδκ 
ΔΥΤΔΥ ὑπαῦ ΠΙρΡἢ ΠΟρΘ οὗ {π6 Ὀοὐξουπιθηῦ οἵ ὑμῖηρ8 ἢ ἡ Β16]ὶ 
Ὠοβίαγθα, Δη ἃ 1ἢ ἡ γ Β1Οἢ ὕΠ|6 τη γ ϑύ]οῖβιη οἵ ΡΥ ΠαΡΌΓΔΒ ὈΘΟΟΙΊΘΒ 
ΤΏΟΓΘ ΡΙΌΠΟΙΠπορά, Οἱ {π686 ὑῃ6 οἤϊοῦ ἃῦθ {Π86 Ζ7͵ηιαιδ, 
οομ δ Πρ ἃ ῬΏΥ 5104] ὑΠΘΟΥΥῪ οὗ ὑπ6 ὈΠΙΎΘΙΒΘ 1 ἩγΏ16}. {Π6 
ἈΘΌΠΟΥ οὗ {Π6 Ιἀθᾶ8. 15. ἸΠ016 ΟΧϑοῦΥ ἀθρίοίθα ὑῃδη 6]56- 
ὙΠΘΓ6, ἀπ {ῃ6 708, νΥ Ὠ]Οἢ Τϑύγϑοθϑ, 1η ἃ ΒΟ Θν ἢδῦὺ ΤΟΓΘ 
οΟηβουναύϊνθ Βρ110, ὑπΠ6 φτοιπα Δἰγοδαν οονοῦθὰ ἴῃ {Π6 
Τερεδῖο. [ΑΔ οομμρ]θῦθ Ἰἰδὺ οἵ ὑπ6 ΤΙ αἰοριιθθ, δηἃ βοπὶθ 



ΧΙ ΙΝΤΕΟΘΠΟΤΙΟΝ, 

ψΔ]Ὸ8}016 εἰσί οα Ῥ]αδοΒ ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΥ σοημθγα γ, ΜΨ111 6 
ἰουπα ἴῃ Μι. 0. σθογρο ϑύοοϊτ᾽ 5 ϑαϊοη οἵ ἐπ6 776η0.] 

ὃ 9. ὅδθῃθ δᾶ Ὠδΐθ οὗ ὑπ " Ῥιφᾶο."---(1) Το Γλωάο 15, 
γ0}} {Π6 “4 οίοσῃ, {110 Οὐ ο, ἀῃηὰ {16 “ϑι 1,0, τααυϊκοα οαὖ 
ἔγοτη ὑπΠ6 οὔὐμοῦ ψουϊα οἵ Ῥ]αύο 85. οἱνίηρ 8ῃ 
ϑοογαίοθ᾽ ἰαϑὺ ἄδυβ.. {ΠροΥ.- το. ποῦ, Δηα.-Δ10- 
τηθδηῦ ἴο 006, ΒΙδύον ον. δοοιγαύθ : [ῸΓ Ἰηβύδῃοθ, Θοοταῦθϑ 
Κῆδνν ποίμιηρ' οὗ ὉΠ6 ὑΠθοΥῪ οὗ Τάθα5 θυϑῃ ἴῃ Π6 ΘΟΙΠρΑΙἃ- 
Εν 6]Υ γα ΠΗ ΑΤΥ͂ ΤΌΤ ἴῃ ΏΙΟἢ Π6 15 τηδὰθ ἴο βρθαῖς οἵ 10 
ἴῃ {π6 Τλωάο. υΐ ΤΠΘΥ οἷνθ {Π|6. ϑα θδύδποθ, οὗ. Βοπηθ, ὑΠῖπο 5 
ὙΠ 6ἢ. Θοογαύθϑ ΤΟ} Βαϊ δηα αἸ4 ἀυχίηρ; Π15 ἴην 
ἄονῃι ὑο μἷβ γον ἀθαθῃ- ὍΥΠΥ νγὰβ βιοἢ ἃ τηδῃ δχθου θα ἢ 
βοιη6. δοοοπηῦ οἱ ἷ5 6 ἀπα ἤογίιπμθϑ ψ1] 6 ἐοπηά ἰπ ὑπὸ 
Ιηθχ. διἶῆοο τ ἴο 580. Πορο, ὑπαῦ Π6 ᾿προυυγοα Παὐγοα 
ΠΤ ΟυΡἢ ΠΪ5 αἰβαρυθθΆΌ]6, ᾿πουρἢ ᾿Θ ΡΠ γ, Δ θ] οὗ ΒΠΟΙηΡ᾽ 
Ρ Οὔ ΓΙ [Ὁ]κ8᾽ ἸΡΏΟΥΔΠΟΘ, Ἀπ ΒΌΒΡΙΟΙΟη. ὑΠγοαρ ἢ τηϊδύα ΚΘ 
πούϊοηβ οἵ 15 ὑοποίβ 8δηἋ ἰθηᾶάθηοῖθ Ηθ πδὰ θβθῃ 
ἸΔ ΡΟΟΠΘα ν]]Θ ΠΟΥ Θποισἢ ἴῃ ὑμ6 ΟἸοιας οἵ ΑΥΙΒΟΡ Δ Π65 
4285 Βι6. Ϊὴ 8399 8.0. 16. τΊᾶϑ [ΟΥΤΊΔΠΥ δοοιβθα οὗ ὕνο 
ΟΥΠΊ65 : ἢγδῦ, οἵ ποῦ ψουβῃὶρρίηρ ὑπμ6. σοάβ ποτὰ ὑπ. Οἱ. 
ΟΓΒΠΙΡΡΘα, βαΐ ἸηὐΤ 0] ΠΟῪ ΑἸ 0165 οὗ 15 ΟΠ; δπᾶ 
ΒΘΟΟΠΑΪΥ, ΘΟΥαρύϊηρ ὑμ6. γουδῃ, 16 οοοδβίοη οἵ {π|6 ἢτοῦ 
ΟΠαΥροΘ γᾶϑ ΔΡΡΑΓΘΏΝΥ οογαύθθ᾽ ΠδΌϊ οἱἨ Δ] ἀὴρ ἴο 5 
δαιμόνιον, ὑηΠ6 γοΐοθ τι ῖπ Ὠΐπλ 10 ἢ ἔουρ6 τη ἐο 40 
οουύαϊη ὑπῖηο5: ὑπαὺ οἵ ὑΠ6 βθοοῃα νγᾶὰθ ὕΠ6 οἰγουχηϑίδηοθ 
ὑμπαὲ ἴῃ 18 Ποοῖς ὑπο δα Ῥθθη ὕνγο ποίου! ουϑ Υ ὈΪδοῖς 
Β066Ρ---ΑἸοΙ Ια ο5. ἀπα Οὐ 58. οογαύθβ αἸα ποῦ, ἴῃ {16 
αἀοἴθηοθ συμ ]ο ἢ 15. Δϑου θα ο Πΐτη ἴῃ ὑΠ6 “Γροϊοσῃ, γηδῖιθ ΔΗ͂ 
ΘΟΠΒΙἀθΓ8 016 αὐδθιαρῦ ὕο οομο οι] 5 ἡπᾶσθθ, δηα γγᾶ8, 
ΠΟΥ οἴου, οΘομἀθιηηθα ο ἀθαύῃ. Ονῖηρ ὕὅο {Π 8 ΘΟ ἢ] ] 
ΤΑΙ ΤΟΙ ἢ ἰ8--- ΤᾺ} }}7. ΟΧΡ] απο αὖ ὑπΠ6 νΟΥῪ Ορϑηϊηρ οὗ {Π6 
Ρμωάο---οἵ 86 Το] Ιὰη ΤΠ οβῦϊνα! πῃ ΠΌΠΟΙ οὗ ΑΡο]]ο, τ Β] ἢ 
Ὀοσᾶη οὐ Μαγ 20, δοοαΐοθϑθ νγᾶϑ, ΘΟ ΤΥ ἴοὸ ὑπ6 πϑαδὶ 
οαδύοτῃ, ποῦ ρυῦ [0 ἄθδίμ αὐ οΠ00, θαὺ ἀοίαϊηθα 1ῃ ῬΓΒΟΙ 
ἀυγίηρ ΠΘΑΥΪΥ ὑῃ6 ὙΠΟΪ]6 οὗ ἃ πιοηῦύῃ. Ἠΐ5 {πἸθηθ 6ῃ- 
ἀθανοιτδα ἰο Ῥουβαδαθ ΠΪπὶ ἤο 6βοδρ6---δὴ αὐὐθηιρῦ νγμῖοἢ 
ΟἾν ΘΒ ΤἼ86 ἴο ὕΠπ αἸαίοσιθ Κπονγη ὈΥ ὑπ πᾶιηθ οὗ Ογο. 'ΤῊΘ 
ΑἸ ΔΙΟρΘ ῬΘΙΌΓΘ τι8 (Άϊκο8 ἘΡ {Π|6 Β.ΟΥῪ Οἢ. ὕΠ6 ΤηοΡὨΪηρ ἢχοᾶ 
ἔον ϑοογαίοθ᾽ ἀοδῦ, πα 1ὖ σομδαϊη5 ἃ [ἰδὺ οἱ Ὅπὸ ἔρθη δ. οὗ 
ϑοογαίοα ὙΠῸ ὙΓΟ7Ὸ ἐπθηὴ ῥγοϑοηῦ ὙΠ Πα, [Ὁ [6118 ΠΟῚ 
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ϑοογαῦίοϑ, Ὀοιηρ 081164 προ ἰο ἀοίοηα 15. ομθου 688. πῃ Θὴ 
ἃθοὰαῦ ἕο 1ο86. 15. {6 η15,.15.1οα ἢγϑὺ ὕο ἀθϑα 6 ὕπο 1πηη]ουία ὐγ. 
Οὔ πο 5ου], ἃ δηα ὑπθη ο 71.501{7. 0μαὖ Βαϊ ρύΙοη ; 8δη6 ΠΠΔ]}}Ὺ 
γϑαὐδθβ ΠΟΥ͂ Υ ΘΟΠΙΡΟΞΘΑ δα ΠΟΌΪΥ ϑοογαῦθϑ ἀναμῖς [86 Πθη:- 
Ἰοοῖκ ἀπᾶ ραββοθα ἀναγ. 

(2) ΤῊΘ βοθῃθ οἵ {π6 ἀϊαϊοσαθ 15 ὑῃ8. ὑῃ6 Ρυ50}- ΠΟ 86 αὖ 
ΑΟΏΘη8, βουῃθῦϊ 8. .Πθδ" τοϊ ἀβα τη ΠΟ, ἴῃ ὑῃ9 γὰρ 999 Β6.. 
ΤΟ δοοουπὺ οὗ ν ψΠαῦ τγὰϑ ἄοπο δηὰ 881 οὰ ὑπαὺ 584 ἀΑΥ 15Όὺὃ 
Ραῦ τηΐο [9 προῦθῃ. οὗ ῬΠδάο, δὴ Ε]θδη {τϑηα οἵ βοοταίθϑβ, 
ἸΏ ΔΏΒΥΘΙ ἴο ὑπ6 ἱπαυΐτ]θ5 οὗ Εοποογαύθϑ, ἃ πϑύϊνο οὗ ῬἢΪπ15, 
ἃ Οἷγ ο ὑπ6 πουϑηῃ-νγοϑὺ οὐ ὑπὸ Ατρο!α. ΑΑ8 τοραγσάβ {ῃ6 
ἀαΐθ θη ὑΠ15 βδύουυ 18 βαρροβθα ἴο ΒΘ ἰο]ᾶ-- -[Π6 ἀταπιδίϊο 
ααίθ οἵ ὑπ παιγαύϊνθ, ὑπ 15---ττῦνγο ΒΡ Ροϑι 1 0η8 πᾶγθ ὈΘΘη 
τηδάθ, Ὀαϑθα οἡ 1πύθυ δ] ον άθμοθ. Ῥτοΐοθϑου: αϑαᾶθϑ ὑπ 1 η Κ8 
ὑπαῦ ῬΠφρᾶο, ἃ5 8 ΘΥϑ- ὙΠ 658, Τ]ΔΥ Μ016}} ἤᾶνθ ὈθΘη δϑκθά 
ἴου [16 Β'ΟΣΥ, 88 ἢ6 νγὰβ ραϑϑίησ ὑῃτοῦρ Νοτῦῃ ῬΘΙΟΡΟ ΠΘϑὰ5 
ΟἹ ἢϊ58 ψγὰν Ποηθ ο ΕἸἰ5 ἀστὴν ἼὮ6 αἰβρϑυβίοη οἵ {ῃ9 
ΘοΥαῦϊο στοὰρ ἱπητηθαἰἰοὶ Υ δἰθου μ6. ἀθαθῃ οἵ ϑοοιδίδβ. 
ΟΥΠΘῚ5 ΟὈ͵οοὺῦ ὑπαὶ ὑη6 ρὮγαθθ τῶν τότε ἴθ Οὐ, ΤΧΥΠ΄., 
ὉΠ|655 ἃ 5110 οἵ ῬΙαἴο᾽ 5, ἱπνοϊγοθ ὕῃθ βϑαρροβιύϊοι ὑμαῦ ΒΟΙΠΘ 
γΘΔ͵5 Πᾶνθ οἰαρβθα βδῖποθ ῃ6 ἀθαύῃ οἵ {9 τηϑδϑῦθυ, δῃὰ ἤηά 
0Π6 οαθ ἴο ὑπ ἀαύθ ἴῃ ὑπ6 τϑίθυθμοθ (7 Α) ὕο ὕῃθ Ὀγθᾶοῇ οὗ 
Το ]αὐϊοη5 οχιϑύϊηρ Ὀθύνθοῃ Αὐῃθηβ δἀηὰ ῬὨΪΐα5, νυ Ὠ]οἢ τηϊσὐ 
6 πθ ἴο ὑπ (ὑοτϊ ὑπ αι ὑΠαὺ Ὀθσδη ἴῃ 394 8.0. 

(9) Τὴθ δοῦπμαὶ ἀαίθ οἵ οογῃροβιθοη 185. ἃ ῬυΟ θὰ ἴο Ὀ6 
ΒΟ] γα ὈΥ ᾿πὐουηδὶ θυ άθηοθ ἃΪο πο, δηαἃ 50 δἰ πγοϑὺ ἱπά θυ - 
ΔῸ1906, ΤηΘ δρρσυοχίτηαῦθ ροϑιθύοη οὗ ὑπ ᾿ῆμαο ἴῃ ὑπο [ἰδὺ οὗ 
ἀἰαϊορσθ5 μὰ8 θη δἰγθαὰν Ὠϊηϊθα αὖ ἴῃ ὃ 2. Τὺ 15. σϑῃ ΡΥ 
ΤΟρΑΙ θα 8ἃ5 [Ὁ] σησ ἢ 9 ὑπγθθ ῬυΪποῖρα] αἸα]οσιθ8 ἀθα]ηρ 
ἢ ὑΠ6 ὑπθουυ οἱ Κπον]οᾶσο. [6 Τηοοωίοίιιο, ΠΝ ΒΟ, ]ιϊείο5, 
Δηἃ {ῃ0 οίἠίιοιιδ, δὰ ἃ85 ἱπηη]θα]αίθ } Υ Ῥτδοθάϊησ [6 
Ῥ ἰοῦιδ, ἴῃ ἡ Β]Ο ἢ 15 ἀοθῆηρα 0Π6 ρ]αοθ δπὰ αποίϊοῃ οὗ {6 
ἰδέω τοῦ ἀγαθοῦ οὐ αὐτὸ τὸ ἀγαθόν ἴῃ {Π6 1468] ὑμθουν (οἱ 
[Π0 ἱπηρογΐαηοθ αἰζαοῃθα ἰο τὸ βέλτιστον ἴπ Οἢ. ΧΙ ΓΙ.) 
Απᾶ Ὀούῃ ὑμ6 ἔλώίο δα ὑπ ἢ λλἰθδιιβ ΘΟΘ ὙΘΥΥ͂ ΠΘΩῚ {Π6 
Ροβιθοη αὐὐαϊποὰ ἴῃ ὑμθ ΖΠεριι[ϊε----ὐθ “ οορίῃρ-ϑύομθ " οἵ 
ὕμ6 Ῥ]αύομϊο βυβϑύθῃ. 
8 4, Τορίοϑ οὗ ὕπ6 “Ῥῃηφάο."---Τὖ τγὰ5 βἰαϊθα ἴῃ ὃ 2 ὑῃαῦ 

Ρ]αῦο ἄοθϑ ποὺ σῖνϑ ἃ ῬοοΪς οὐ ῬΟΟΪΚΒ ἴο ἃ ραυύϊο αν ΒΟ 6Π06, 
Ῥυὺ γαύηον ὑγοαΐβ οἵ ΔΩΥ͂ βοΐθποθ ὙΠΟ Ὦ ΤΠΔΥ ὈΘΔΡ Οἢ {Π|6 



ΧΙΥ ΤΝΤΕΟΌΠΟΤΊΙΟΝ. 

ΒΘ ]οοῦ ἴῃ πδηᾷ ἴῃ Μγηδὺ 506 118 ἃ ϑοιηθ αῦὺ (ἸΒΟΌΓΒΙγΘ 
ΤΏΒΏΠΟΙ. ΤῆὰΒ ὑποιρσῃ, 85 ὕπο 8. -{1010 περὶ ψυχῆς, ἠθικός 
1 }01165, {μ6 ἀϊαϊορσαθ ΒΌΚο8 Οη6. ἃ8. ἃ ὑγθαῦϊβθ 095. ὈϑΥ 6}ο- 
Ιου, ποὺ ἴῃ 108 ῬὨΥΒΙΟΙορῖοα], Ὀαὺ ἴῃ 1085. οὔμῖοαὶ ἀβρϑοῦ, 18 
Ῥτοίθοβθα οὈ]θοῦ, δ, 88 Β0η16 ὑθ1η 1, 108 γ68] ῬΌΓΡΟΒΘ 18 ΒΟ1η6- 
ὑπϊπρ ααυϊΐο αἰ ἴθγθηῦ. ἥοαθίοσθα ὑβσουσῃ ὑπο ηωάο ὕμθῖθ 
ΔΘ ΤΊΒΠΥ ἰορῖο5 ΟῚ 816. ΘΡΔὈ]6, ποὺ οἵ ἱπαθροπαθηῦΐ, Ὀαῦ 
οὗ βαραγαῦθ ὑχθαὐηθηῦ, 6.0.. ὕπ6 ἘΠΒ1ο5. οὗ ϑαϊοῖάθ, ΟἿ, Υ,, 
ὙΙ.; ποθ Οοπάϊίομβ οὗ Κηον]θᾶρο, ΟὨ. Χ:, ἱπνοϊγίηρ 
8 ἱΠ]Ρ]1οἷῦ οΥἸ δ] οἰϑη οὐ Ποαομϊϑῦο ὑμοουθθ, ἢ, ΧἼΠ.; ἃ 
Ἰοσίοα] ὑγθαῦϊβθ οθ Ῥυθαϊοαύίοη ἴῃ ΟἿ. 1. ; ἃ οὐ οί οἵ [80 
ἘΑΥ]Υ Οβιπο]οσ βία, Οἢ. ΧΙΝ,, ΧΙΜΝΙῚ. ; δηα δὴ θϑϑᾶὺ ἰο- 
γγΑγ5 ἃ βοϊθηθῆπο ῬΏγ 8108] Οθορστάρῃγ, Οἱ. Π0.11]1.---ΟἼ ΧῚ, ; 
Δα 50 οθυ. Βαῦ ὕπρθϑθ δ10 ποὺ ὑῃθ χτηδῖῃ βα ]θοὺβ ὉΓ 89 
Ρμαάο. ΝοΙΠΟΙ ἃτθ ΠΥ αἰρυθββίοηϑ; 5011] 1655 816 ὑῃθ 
ΘΧΟΙΘΒΟΘΠΟ68---΄ Ρ]αῦο ΠΘΥ͂ΘῚ γαβϑύθθ 8 ψγοσᾶβ Ὁ Ὀαὺ ΠΟΥ 
ΔΘ ῬΌΓΘΙΥ ΒΌΡΒΙΔΙΑΤΥ ὕο ὑμθ οἰϊθῦ Θοπμοθη. Υ̓μαῦ νὰ 
{Π151 Τὸ δηαάο ριοίθπαβ ὕο Ὀθ6. δοογαῦθβ᾽. ἀθίθμοθ-. ἐ “ὕνο 
Ροβιυϊοηβ ἢ6 ἴοοκ ἃρ ἀυτίηρ ὑπ6. οαϑυδὶ. (8 1} τ ΒΊΟΝ. ορθῃδ... 
0π6 ΤΙδΙοραθ: ὑπμαΐ, Ἱπουρῃ. (α). τϑ. ἃγθ. ἤϑῖθ. οῃ.. θαυ. Ὀγ.. τι 
ξπ6 ὙΠ] ἀπά ἀπᾶον {ῃ8 ῥτοϊθοϊοῃ οἵ σοοὰ ἃμα ψῖβο. σοᾶδ,."΄. 
(0) 16. ῬΒΠΟΒΟΡΙΘΡ Βμου α ὈΌΒΥ. ὨΙΠΏ801Ε. 18. ῬΥΘΡΑΙΙΗΡ ΤΣ ν 
αἀοαῦῃ, δηὰ βῃοι]ὰ Ὀθ ρ]Δἃ ὙΠθη Ὁ οομηθθ. Ηθ 15 δϑὶςϑα. 
ΨΥ, 8π4 ἴῃ δηβυθεῖπρ (μΐθ ἀθιηαμα 6. ῬΙΘΘΌΡΡΟΘΟΘ5 {Π6 
ἐπ οΥ δα ΠΠὐγ οὗ ὑῃ6 βοὰ]. ΤῊΪ8 15. ἴοο Ὀὶρ ἃ ὑῃῖηρσ ἴο δ κθ 
ΤῸΓ ϑιδηίοά, 8. ῬΙΌΟΙΒ ἃ1τ0 τϑαυϊγθα δηα σίνοι. ΤὴΘ ΘΑΙΥ 
( Ῥ10Ο 5 ̓ ἃ7Ὶ6. 81} ΨΘΥΥ͂. γ706]], Ὀὰὺ Δγ0 ΒΠΟτα. ὈΥ Οθθ68,.ομθ-οὗ ἡ 
{86 ἱηὐθυϊοοαΐοιβ, ποῦ ἴο ΡῸ ἴδν Θποαρῃ. ϑοοζαῦθθ ΡᾺ}}8 Ὠΐμπ- ὦ 
5601 ὑορϑύῃθυ, απὰ σΌΘ8 ὕο ὑμθ τοοῦ οὗ [16 τηδύϊοι ὈΥ 5Βῃο τ ηρ ; 
ὑπαῦ ὕῃθ 1468] ὕῇθουυ, ψ]οἢ 186 δοοθρίθα ὈΥ͂ 811 ρυθϑϑηῦ, 
ῬΙΘΒΆΡΡΟΒΟΒ. ὑῃθ ἱπητηου να] γ οὗ ὑπθ βοὰ]. Τῦ 18 ὑμὰ5 ὑμαῦ 
ϑοογαῦθβ 7501 65 ΠΙΤΏ561} ἔῸν Ἰοοκίηρσ ἴουαγὰ ὅο ἀθαῦῃ ἃ5 ἃ 
οοῦ, 
ΤῊ185. ἀοίθμοο, ψ ΠΟ 18 ὑῃθ. οβίθῃβι 19 οὈ͵θοῦ οὗ {86 

ΤΙα]οραθ, οῖνθθ 1Ὁ 15. αὐὐϊβῦϊο πρὶν ; Ὀαὺ 105 708] ῬΌΓΡΟΒΘΒ,, 
8ΥΘ ἀπάοαθίοά!]ν ἴο οβἑδὈ]151}. 16. 1πηπηου να! γ οὗἨ ὑμθ. βου], 
δα ἴο οὔϑοῦ ἃ ὕτπὸ ΦΉΘΟΙΥ οἵ οαπϑαύϊοη. οἢ.. πο ἀέόῥγὶ ἷ5 οὗ ΓΟ 
παύου 8016 βγϑύβπιδ, Απᾶ ἴδ 15. ΡῬΩΟΌΔΌΪΘ ὑπαὺ ἐπ|5 τηϑία- 
ΡΠ ΒΙδαΙ ΤΒα], τ ΒΟ. βοθιὴβ ὅσ α5 ααἰίθ ἱποϊάοηίαὶ ἐο ἐπθ 
Θὕ 108] ἀορμλᾶ, ὙγᾺ8 τυ παῦ ἃ Ῥ]αΐο οἵ ἰο- ἂν του] Ἠαγθ μαῦ 

. 
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ἀοντη ἴῃ ἢἷ5 Ῥγοίδοθ ἃ5. Π15 6χοῖιδθ [01 ῬᾺ ὈΠΒΏ1ηο ὑΠ6. ῬΟΟΙΚ. 
Τοῦ τ ὈΓΙΘΗ͂Υ ΒΕ] γ1Ζ6 Ῥ]αῦο 5 ὑθδοῆηρ Οἢ ὑΠ680. ὕν70 
Βι ] οὗβ, του ὕο ὑΠ6 ποχύ βθοίοη ἴον ἃ ἴα]}10} Ῥγοβοηῦ- 
τηϑηῦ οὗ ὑπΠ6 ΟΥ̓ΔΟΡ ἴῃ γΠ]0 ἢ. ὑπο ἀγῸ ᾿πὐγσοάποθά. 

(1.) 71:6 ]1ηνηιογίαλίῃ οΓ 1.6 ϑοιιί.----1ὰ ὑπ6 Γησάο ὑπ ἀυσα- 
ΤηΘηὖβ ἴῃ ἰγΟυ ΟἱἨ ᾿ΠΠΤ]ΟΥ ὑΔΙΠΥ ΓΘ ὙΔΙΙΟΌΒΙΥ οϑυϊτηδίθα αὖ 
ὍΠ͵66, ἴθ}, ἤνθ ΟΥ βθύθῃ. 8 ἴᾶνθ [Ὁ] οοα Ῥγοΐθββου.. 
αδα 465 ἴῃ τηδκῖπρ' ἐμθπὶ οοηδἰϑὺ οὗ ἤνβ (866 ὃ ὅ). 1] ἢτχβὺ.. 
ἴουν οἵ ὕποθβθ τὸ ποῦ ριοοΐβ, θαΐ ΒΙΠΡΙΥ ῬΥΘΒα ΠΡ ]Οἢ5 ἴῃ 
ΤΟΥ" Οἵ 1 ΠΟΥ Δ ΠΥ : ΟἸΪΥῪ ὑΠ6 ΠῚ ἀοοθ5 Ρ]αΐο γτορασὰ ἃ8Β. “ 
ὃ Ῥδείδοῦ ἀοηηοηβίγδθ οι οὐ ἴπ6 ὑπθοῦγ. 16 ἢγϑῦ δγρι- 
Ἰηθηῦ τοδί οα ὕΠ6 ψῇγβίοα! ἰδ οἵ γένεσις εξ ἐναντίων (([Π 

ΡΟΠΘΓΔΙΟη ΟὐἨ ΟΡΡροβιίθ ἔγοῃιὶ ορροβίίθ) ; Ὀὰὺ {Π18 ΤΊΔΥ ποῦ 
ΔΙ ΤΔΥΒ ΔΡΡΙΥ. 6 βθοοπα. ὙΠ ΚΟΥΡΑ 0Πη6 ΡγΓθ-οχιβύθηοα οἱ πος 
ΒΟ], Ὀπῦ ἀΟ65 Ποὺ ΒΑΥ ΔΗΥ ΠΩ ἃΡΟυὺ 105. ἃ[(οΥ-Οχ]βίθηοθ: Ὑν 
ΤΠΘ {Π|γ 5661}8 πηβδυβίδοίουυ Ὀθοδαβθ, ὑΠ|0110}} 10 15. 16 
ὑπαῦ 5. 1Π|κ6 ΚΠ Υ͂Β ΠΟ, {Π6 501] τηιιδῦ 6 Κη ὕο {Π6 1468 
ΤΕ ΝΒΙΟΙΣΥΝ οἴοτο με τορττθοι, ὍΠ6 501] ΤΑΥ͂ Ὀ6 ΒΌΪΠΟΙΘΗΌΙΥ 
1|κ ὑΠ6 1΄θ85 ὑδ ΔΡΡΤΈΠΟπα ὙΠοτὴ ΜΙ ΠΟαῦ ῬοΙηρ οὔθυ πὶ. 
ΤΊιο ΓΟα ΤΙΝ ὙΠΟΤΟΙΥ δοπ [65 ὑπὸ ὉΠΘΟΙῪ ὑπαῦ ὑπ6. εοὺ] 15. δ΄] 
δΙηοην---ὃ ὑΠΘΟΡΥ ̓ ΠΟΟΙΏΡΑΟ0]6 τ] 105. οὐουηϊύν. [ἡ 

Ταοῦ 811 {Ππ656 δυριαπιθηΐβ, ἃ5 Οθ 65 ὅΠΟΥΞ, 40 ΠΟΡΠΙΙΡ ἸΠΟΤῸ 
{Ππᾶπ ἼΠΆ Κα 10 ΠΙΘΉΤΥ ῬΥΤΟΌΔΌΙΟ {παῦ. 0Π6 501} 15. τηοτθ. Ἰαβυϊηρ; 
{πᾶ ὉΠῸ ῬΟΑΥῪ : 15 ὉΠ15 ΘηΠΟΡἢ ο ΠΟΙΡ τι5 ὕο ἴδοθ ἀθδῦῃ 
ΤΊ. ΔΏΒΥΘΙ (0 {Π158 ΘἸΘΙΥ 18. ὑπ οἰ θογαῦο τηθύδρ ΠΥ 8108] 
ΔΥρατηθηῦ ἀθύα! θα 1η ὃ ὕ, 10. τϑϑίβ οὴ. ὑΠ6 ῬΥΙΠΟΙΡ]6 ὑπαῦ. 
{Π6 ᾿δέα, ἃ΄6 {Π6 5016 αἱ ]τηαΐθ Τα ΠΆ6 5. ΟἹ ΠΟΣΊ δ δος 508] 
ἸΒΊ ΒΟῸΙ Ρδοδῖθ6 Οἱ ὑπ6 Ἰδέω οἵ 1116, ἃηα 1 10. Δἀτηϊ θα {Π6 
ΟΟὨ ΓΆΤΥ ἰδέα οἵ ἀθαύῃ 10 νγου]αὰ Ὀθοογηο ἃ ἀδαζ υἱίαϊ ργπεΐρῖο, 
ΟΊ οἷν... 16. ΘΌρανα, Οἴνοη ὑπ. ΠΥρΟΙΠΘΒΙ5. οἵ ὑΠη6 πηϊαὰ8 
οαϑαῦνγθ ῬΟΥΘΥ οὗ ὑΠ6 ἰδέαι, {Π|8 ΔΙριασηθηῦ 15 πο 10- ΨΟΤΙΡΙΣ δ τί λυ περι νων τ ὙΠ. .λ6.5. ἘἸ ὅθι 

ῬΙαῖο τγαὰβ {πΠ6 ἢτϑὺύ ο Ῥᾶβθ ὑπ6 ἱπηππουία γ οἵ {πὸ 
5011] ΟἿ. ΓΘΆΒΟῊ,. “85. ΟΡροβοα ἰο ὑγδα!οη δηα πὸ Παϊηδῃ 
Ἰηδύϊποῦ [ῸΓ. 561 βου νοι; δηὰ Π6 15. ΘΟ ΔΙΠΪΥ {ΠῸ 

τΕὐτοηροϑῦ δανοοαΐθ οἵ ὕΠ6 ἀοοῦνπθ ἀραγὺ ἔγοιὴ ΠΤ γ ] δ οη. 
ΗΘ δρρδγϑῃηύν ἀουϊνοα 1Ὁ Ττοτὴ ῬυΥΠΑρΌΓΑΒ, Γαῦμου [Π 81} [ΠῸΠὶ 
ϑοογαίθβδ, 110, ἰη {Π6 “}οϊογῃ, Πα ]}05 Ἰυδύνγθοη ὑννο ΟΡ] ἢ] 0η8---- 
ὉΠδὺ ἀθα ἢ 15 οἰ ΌΠΟΥ ὕσνος, ἢ κατὰ τὰ λεγόμενα μεταβολή τις καὶ 
«ετοίκησις---- 10, ἴῃ ΧΘΠΟΡΠ ΟΠ 5 ]]ΟηΙΟΥ ΑΝ Πα, τ 6 ὑλ]τοϑ ΠΡ 

ν΄ 

γ 
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{π6 ἀοούτϊ πο, Δη ἃ ψ Πο86 [Ό]]Ο ΤΟΥ 5 (δ 7), τυ τῦ}} ἐπ 6. Θχοθρύϊοῃ 
οὗ Ῥ]αῦο, ΠΟΥΟΥ βθοὴ ἰο δαορῦ 1. ΝῸΙ ἀοοθ5 10 ὕδίκθ ὙΘΥΥ͂ 
ἄθϑρ τοοῦ 1ῃ Ἰδοῦ ῬΠ]]ΟΘΟΡΠΟΙ5 : 10 15. δἰ νγᾶγϑ ἃ ἀθοαύδ]6 
5. ]6οῦ ἀη01}} ΟἿ ΤΙ ΒΌΔΉΙΥ ἃιΌ56 μα Ὀαβθα 10 ὁ. {Π6 7.50106 
Δα Τ]0 18] ΡΌΡΡΟΒΘ οὗ δὴ 1η 6] Πσοηῦ γθαῖου, αῦ ὕΠ6Γ6 15 
ἃ ΜΙ46 ρᾺΡ Ὀούνγθοη ὑΠ6 Ῥ]αύοπϊο ἀπα ὑῃ6 οὐὐμοαοχ ἀοοΟ Π6. 

ὙΥῈΥ αἴά ῬΙαῦο [Δ 5.01) βίγθδθ ἡ ὕΠ6 ὕπθοσυ, ἃπα ΠΟΥ͂ 
Ια 6 βαρρουῦ 1} [05 τηθδηϊηρ Μ0}1}}} ὈΘΟΟΤ6 ΑΙ ΡΥ ΟἾΘαΣ 
ἴῃ {π6 ἸΙσῃῦ οἱ ὑπ6 ἥνθ φροϑιθ!οηθ 88 ἴο ὑῃθ6 50} τ ῃοῇ 
ἴῃ Ρ]αῦο ἀθρθμα θοῦ οἡ ᾧΠ6 ΟὗΘΥ 1η 8110} ἃ ΨΦΑΥ ὑπδῦ 
ΠΥ 11] βθαπα οὐ [ἃ}}] ὑοσϑῦπου : {πΠ6 ργθιθχιβύθηοο οὗ {Π68 
501}, ῃΠ6 ὑΠΘΟΥΥῪ οἵ ἀνάμνησις, {Ππ|6 οΘομ πιο οχιβύθποθ οἵ {16 
5011, {αὐ γ6. ΤΟ ΔΓ 45. ΟΥ ῬΌΠΙΒΠηΘηὐβ, ΠΥΔΗΒΠΙσ  Δὕ]0Π. ΟΥ̓ 
Μαρίου ϑΥ οΠοβῖβ. ΠΟΘ 158 ἤχϑα διηοιηῦ οὗ 508] ἴῃ ἐπθ 
ὈΠΙΥΘΙΒΘ ὙΠΟ ΠΘΥΘΥ αἴθ8, Δα γΒ1Ο ἢ, ὑμουθίοσο, Πὰ5. ΠΟΥΘΙ 
Ὀθθη ὈΟΙΠ, ΤῸ] ΟὨΪΥ ὑΠπᾶὺ νΥ ἢ]οἢ. ἢδ8. ΠΘΥΘΡ Πδα ἃ ὈΘοΊΠΏΙησ 
οδ ἢ ΠΘΥ͂ΘΙ ΠᾶΥΘ δὴ πα : 508] ἢδ5 ἃ ΘΟΠ ]θίθ ᾿ἰσζηον]θάρο οὗ 
168] δχϊβύθηοο νυ ]οἷχ 15 ΟὈΒουσθα 1 ΘΔ 0 ἢ ρουύϊοη οὗ ἴὖ τ Π θη 
1Ὁ 15 ποι ογαύθα 1 0116 τηϑίου]α! 508 06, θα 15. ΡΑΡΟΔΠΥ 
ΤΘΟΟΥΟΥΘα ὈΥ τηθᾶπ8 οἵ 118] Θοῦϊο ; δηα, θύμον {πΠ6 1η- 
αἸνΙ 8] 50} ἢδ8 ἃ οομεϊηιθα ᾿πἀθρθηάθηῦ οχὶβῦθποθ δον 
105 ΒΘΡΔΙΡΔΌΙΟΙ ἔγοτ ὑπ θΟαγ ---ϑ ΒΘ6ΠῚ5 ὅ0 Ὀ6 ᾿πῃ}]164 ἴῃ 086 
Γηωΐο---ΟΥ 15 Ἰηργρθα ἀραῖη πο ὑΠ6 ΠΠΙΥΘΓΒΔΙ 508] ΤΓῸΠῚ 
γγΠΘη66 1Ὁ βΡΥΔηΡ---Ὑ 10 ΒΘΘΙῺ8 ὅο 6 ὕΠ6 ἰθδοῃϊηρ οὗὨ {Π6 
ΤΊηλοι8---ἰὴ ΘἸΌΠΘΙ οα86 ὑπ Γαύαγα οὗ {Π6 508] 15 τοσυ]αθα 
ὈΥ 115. γραβῦ, ὑποιρὴ ὑῃ6 νἱοθ8 ΒΊΟΝ. 10 ΤΥ ἢᾶγθ ῥγδουϊδοα 
ἴῃ 0η68 οὗἉ 105 ΘΙ θΟαἸ ΠηΘ ἢ (ὁ ποὺ ἰγοϊνο 1ὖ ἴῃ δη ΘΘΓΠΙΥ͂ 
οὗ νἱο8 δη6 ΤῊ ]ΒΟΥΥ. 

Υοῦ οὐπον ΡΙδίοηϊο ϑυσατηθηΐβ ἴῃ ἰανοῦν οὗ Το Δ] 
τηπιϑῦ θ6 ὈΓΙΘΙ͂Υ ΒΌΤ ΠΑ 1Ζθα ΠογΘ. [ὼ) ὑπΠ6 ϑυγηροθίιηη, {ἢ 6 
ὈΠΘΟΡῪ Τοϑῦβ ὁ. {π6 οοποθρύϊοη οὗ ὑΠ6 ῬὨ]]ΟΒΟΡἢΪο ἔρως τ ΠΙΟἢ 
15. ΘΥ̓ΟΡ ΒΓ] ηρ ἴον ΠΙΡΊΘΥ [ΌΓΠῚ5 οὗἨἁ Ὀθαιύγ : ὑπ15 Ομ ἢ 8 
{Π6 σϑσηὶ οἵ {Π6 ΟΠ γΙβυϊδη ἃυουιπιθηῦ του Αβρὶγαύϊοη, τυ μῖ ἢ 
18. ΤΊΟΥΘ ΟἸΟΒΘΙΥ ΔΡΡΙΟΧΙμηαἰθα ἴο ἴῃ πε 7 λεω οίιι8, στ 86 
ἔρως ἈΡΡΘΔΙΒ ἃ5 ὁμοίωσις τῷ θεῷ. ΤῺ 7οπο θχροιηάβ {Π6 
ὉΠΘΟΥΥ οἵ ονάμνησις, ἃηἃ 80 ΘΟ Ιαὔθ5. 15. 5Πδ᾽ 86 ἕο {Π6 
ὈΠΘΟΥΥ οὗἉ ᾿Ἰτητηου θα } γ. Το Τλωώνγιβ οοηίαϊηβ ὑπ6 ἃγρατηθηῦ 
ἵγομπιὶ αὐτοκινησίω, 1.6., ὑπ 508], Ῥοϊηρ 56] -πηονϑα δα ἐπ 
ἘΠΊ ΟΥΒᾺ] ΒΟΌΓΟΘ οὗ τηούϊοη, πγϑῦ πθοαβ 6 ἱπητιοῦίαὶ. [ἢ 
{πὸ 7 οριίϊε 086 Ῥυ]ΠΟΙΡ] 6 15. Ἰαϊά ἄοτγπ {πᾶ ποιῃΐηο 15 
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ἀοδίγογθα βᾶνθ ὈῪ [5 ΟὟ ῬΓΌΡΘΙ ΟΥ]], δα ἔργου {115 1ὖ 15 
ἀράπορά, ὑμπαῦ 85 Π6 50} ἀοθβ ποῦ ΡῈ ῖβἢ 1 ΘΟΠβΘ] 6 η06 οὗ 
105 ΟΥΤῚ 6Υ1], ὕο υγιῦ 5δῖη, 1ὖ 15 ̓ πἀοβύγου 016. ΕἾ ΠΔ|1Υ, ἴῃ 016 
Τίμων ὑπ 5ο] οαηποῦ α16, ὈΘοδιι56 1ὖ 15 ὑΠ6 Δ00α6 οὗ ΓΟΆΒΟ0Π 
ἴῃ 8}} 105 θθδαῦ δηα 5} ]Π1ΟἸΌγ. 

(11.) 116 1ἀφαἱ ΤΠ]ΘΟΥΉ νγ5 ῬΑΥΟΪΥ δὰ οαὐρτον, ΡΑΥΟΪΥ ἃ 
ΒΕΥΘΙΒΙΟη, οἱ Ρῥγθνίοιιθ ΟὙ οἷς βγβύθιηϑ ὑδα!αῦθα 1η 8 0. 
ΤῊηΘ ϑαυ]θϑὺ {π]η Κ 5. Πα βοῦ ὑῃθιηβοῖνοθ ὕΠ6. ῬΡΟΌΪΘ οἱ 
Οπύοϊοου : ἤμαξέ 5 Βεοῖησ ον οδη 7. δχρίαϊη {ἢ6 
{{π’γοῖϑο 8 ΤἬΏΘΥ ἴοοῖκ ὑπῖηρθ ἃ85. {Π6Ὺ 616, ἃηα νι δηὐθα ἰο 
ἸΠΟΥ͂ ΨΥ ὑπο ὙΟΥΘ 85 ὕπθΥ ψγ6 16. ΤΏΘη ΟΔΙηΘ. β01Ὼὴ6 
ὉΠ] ΠΙΚΟΥΒ ὙΠῸ Ἰοοκοα ἃ. ᾿100160 ἀΘΟ ΡΥ, δηα ἃβ]τθα ΠΟῪ γγ8 
οοὐἹὰ ζροιῦ ὑμ]ηδ5 : Εὐπηροάοοϊθβ ὈΥ αϑϑουθίησ ὑμαῦ ψγὸ ὁδῃ 
Κηον ὉΠ] η05. ΟἾΪΥ ἴῃ νἱγύιθ οἵ βΒοῖη6 γΓΘΘΘΠ ὈΪΔΠ06. Ὀθύνγθθη 
06 Κηαονίηρ τ]η ἀπ ὑΠ6 ποόνγῃ ὑμϊηρ : ῬΔΙΙΏΘΗ] 465. ὈΥῪ 
τηδιηὐδϊηησ ἀσαϊηδὺ Ηρ ΥδοΟ ὔπι5, ὑμαῦ 1Ὁ 15. ΟὨ]Υ ὈΥ τϑάποϊην 
{Π1η05 ὕο 80Π16 βού οἵ πΠΙῸΥ ὑῃαὺ νγθ οδη ΚπΟΥ ὑπ θη), γαϊδθα 
ὑΠ6 ΡΓΟΌΪοΙη οἵ ΕἸ ριβϑύθηιοιοσυ : ΠΠΓΠαΐ 16 Κποιυΐηγ 5 Οἱ {110 
ἴοΡ οὗ ὑῃι686 Βρθοι]δί!ο 8 οδιηθ ὕΠ6 ΟΡ Ιδύβ, σγΠο, Ῥοϊηθηνσ 
ἴο ὕπ6 αἰ γουβιυ οἱ πιοῦποα δηα τοβα]ῦ 1 ὉΠ6ΙΓ ῬΥΘΘΟΘΒΒΟΙ8, 
ἀφθοϊατοα ὑπαῦ πῸ 80 ὑπϊηρ ἃ8 Κηον]θάσθ οχίϑῦβ; δῦ 
ΒΘΘΠῚΒ ἴ0 ἃ Π]Δ 0 Ὀ6 Τ]σἢῦ 15 τὶρηῦ, ἃηΠα γηδὺ 566 Π18 ἴ0 ἃ 
Τηδῃ ὕο Ὀ6 {7116 15 ὑγ6 : ΟΥ̓, ἃ8 ΓΟ ΑΘΌΓΑΒ Ριιὺβ 10, πάντων μέτρον 
ἄνθρωπος. 'ΓΠΪΒ5 15 Κπουγῃ ἃ5 ὕΠ6 ])οούν!η6 οὗ Ποἰαἰλυϊέῃ. 

Αραϊηϑῦ ὑΠ18 τοὶ δυϊνν οἱ ἁ Ἰορῖοαὶ πὰ οὐμ]οα] ὑγρὰ}, 
ϑοογαῦθδ Ταϊθθα 18 γο]θ6, ΔΠ4 581 ὑΠ6γ6 Δ] γα 5 Δ ὈΘΗΘΔΌ]] 
ΑἸ ΟΥΒΙΟΥ οἵ ΟΡΙΏ]ΟΠ5 ΒΟΙῚΘ σΘΠΘΡᾺ] ΘΟΠΟΘΡΟΙΟΙηΒ δοοορύθα ὈῪ 
411, ῬΡ]αΐο ἴοοϊκ οὐϑὶ {686 σϑηθσαὶ οΟπΟΘΡΌΟη8. ἃ85. ΠῚ5 
βύδυ ησ-Ῥοϊηὐ, πα οἰοναίθα {Π|Θτὰ ποῦ ΟὨ]ΥῪ ᾿ηὔο πα θροπμάθηῦ 
Οχίβύθηοοϑ, Ὀαὺ Ἰηο ὑΠ6. ΟἸΪΥ Τ68] οχιβύθηοθθ (οὐσία:). Τη 
{π6 Τ΄αάο ὉΠΟῪ ἃγ6 ὑΠ6 οδιι5685, ἰαῦθ 1" ΠΥ ἃγ6 ὑΠ6 ΔΙΌ ΘΙ 68, 
οὗ Ὁῃῖηρθ ἃ5. Κπον ὅο ΟἿἿ 56η865 (δ 2). [Ι͂ῃχ {π0 7)ηιι8 
ΠΟΥ 816 βύδιηρθα οἡ ῃηϑύζο. (ἐχμαγεῖζν, δεξωμένη), δα 50 
τηΔ Κ ὑπίησθ τ ηδῦ ὑΠ60Υ ἃ16. [ἢ ὑπ6 Ζορι ει, ἡ ΠΥ 6 ΡοΥ- 
ἢὰΡρ5 ὑπ6 ὉΠΘΟΥΥ͂ (αἸζο5 1{5 τποϑῦ βυ τη θυ ]οἃ] [ὉΓ ΠῚ, ὉΠΟΥ͂ ἃ ΓΘ 
8}1 Βα θοτ αϊπαίθα ἰο {πμ6 Τἄ6ὰ οἵ ὑπὸ (ἀοοά, ψ  ]ο ἢ Πὰ5 ἴῃ {ῃ6 
ΤΟΔ] γοῦν ὑπὸ ὑῃπγθοίο! ἃ {ιπούϊοπϑ ὑπαῦ ὑπὸ βίη ΠὰΒ ἴῃ ὑΠ6 
ῬΒΘΠΟΠΊΘηΔ] τγο"] ἃ : (4) 1π|5ὺ δ5. ὑ{|ὸ βιη 15 ὕΠ6 οδιι56 οὗ ΠΡ] 
ΟἿ ΟἿ6 5146, δης οἵ βϑοίησ οὐ {Π6 οὔθ, 5ὸ ὑπ6 Τάοα οὗ 
[6 ἀοοὰ εἰαηαβ ἴῃ ἃ οαβα] τοϊαὔϊοη, Ὀο.]} ἴο σα ἢ ἃηά ἰο 

ἤ 
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αονψίηρ ; (Ὁ) πϑὺ ἃ5. ὕπ6 βιὰ 15 ὉΠ6. οδῖ186 Οἱ νἱϑα! γ, 50 185 
0Π6 Τάφῶ οὗ ὑπ6 αοοά {Π60 οδιι86 οὗ Το] οχίβίθῃοθ ; (6) }πϑῦ 
85 ὍΠ6 5 Τα]65 ὕΠ6 υἱδίδίο σου] οἵἨ 56 η56- Ῥϑυοθρύϊοη, 850 {9 
1468 οἵ ὑπ6 Οαοοὐ 1165 ὑπ6 φυέο ἰδ νγου]α οἵ ΓΘΆΒΟΠ, 
ΓΒ ΒΕΡΙΘΠΊΔΟΥ οὗ ὕΠ6 Τάθα οἵ ὕπο αοοά, {Π6 οπηἀεύϊοη 

ΔΠΚΘ οὗἩ Το ἈΠῸ ἀπά οἵ το] 1, Ὑγ 10 ἢ, Π|κ6 0Π6 τοϑῦ οὗ 086 
ἰδέαι, Ὠὰ5. ὈΟΌΝ ἃ τηϑίδργβῖοα!, δὲ οὐπῖοα], ἃπμα ἃ Ἰορῖοαὶ 
ἀϑρθοῦ, 15. ΟὨΪΥ διηὐθα αὖ ἴῃ ὑπο Γιμωώίο: ὕμ6 1΄θ85 τηδῖζθ ἴῸΣ 
0Π6 Οαοοά, Ὀπὺ ἃ1:6 ποὺ γϑῦ οἰαβίθγοα τοὰὺηαᾶ 1. 

δ ὅ, ΑὨΔΙγ 515 οἵ ὑπ "Ῥηφάο.᾽---ΟἹ. 1.---͵πΠῪ.-- -Τὴ ΔΏΒΥΟΙ 
ὕο ΕοΠθογδίθβ, ῬΠΏΘάο Θχρ]αη5 ΠΥ ϑοογαῦθϑ Ἰγὰ8 50 ἰοηρ' ἴῃ 
ῬΙΒΟΏ, 8 Τηθη 0] 05 ὙΠῸ ὙγΧ6 76 Ῥγοδοηῦ ὙΠ ἢ ὁ {Π|0 
ἂν οἵ δοογαῦοβ᾽ θχθοιθίοῃ, ἃπα ἀθβουθ65 0Π6 Οροπϊηρ οἵ {Π6 
ΘΟΟΠΥΘΥΒΔΌΙΟῚ 10} ΠΊΤῚ. 

ΟΠ. Υ.---ΕΟἾ Ὶ].-- -Βοογαῦθθ θχρυοβϑοθ ὑπη6. ορίπΐοῃ ὑπαὺ ἃ 
ῬΒΠΟΒΟΡΙΘΙ 5ῃουα 6 ψΠ]ηρ, ονθ τα], ἰο αἴθ, θαῦ 
αποΐθϑ ὕνγο βύοοϊκ γθᾶβοηΒ ἃσδϊηϑὺ δι] 46:; (1) 8 ἅτ ἴῃ 
οαδίοαν Πογο, ἃηὰ οὐὔρηῦ ποῦ ἰο0 {ΥῪ ὕο 6ϑθᾶρθ ; (2) νγ ἃ 
0Π 6 5]αν68 οὗ ὑπ6 σοίϑβ, ἃπὰ 80 ουσῃῦ ποῦ ο ἀθρυῖνθ ὕμθιῃ οἵ 
ΟἿΙ ΒΘΙΎ]1068. ΘΙ ΤΪὰ5 ἃηἃ (ὐθ065. Τα156 ὑπ6 οὈ]θούϊοῃ ὑπᾶῦ οἷ 
ἴῃ ὑμαῦ οα86 δοοναύθθ οαυρῃῦ ποῦ ὕο γ δι ἴο (16. 

Ομ. ὙΠ|.---ΧΊ.-- -βοοταίοθ. ροϊηὐδ οαῦ ὉΠπᾶῦ Ὀγ ἀγίηρ Π6 
ΒΙΠΉΡΙΥ ὑπδηβίουβ ΠΡ ΒΟΡΎΙΟΘ5. ὕ0 ΟΥΠΘΙ σοάβ, δηὰ ῃαῦ 6 
ΠΟΡΟΒ ἴῸΥ ὑπ6 Ὀοϑὺ αἴζον ἀθαῦῃ. Ηθ 15 ὑο] ἃ Ὀγ {π6 δχθϑοῦ- 
ὉΙΟΠ6Ι" ὑΠαῦ 50. πλποἷχλ Δ] Κη ΤηΔῪ Το πο." ἄθαῦῃ ραϊηΐα], Ὀαῦ 
Ῥουβιδίβ. 1η ΘΟΠ Πα] ΠΡ {Ππ6 αἰδοιιββίοη. Ηδ ἰαγ5 1 ἀονη 
ὑπαῦ {Π6 ρ]νίο50}},61 5 {16 15 ποίη διέ ὦ Ῥγεραγαίίογν ΤῸ ἀθαΐῆι. "Ἄ 
δα, δοοορύϊηρ ὑπΠ6 ἀοἤηϊίοι οὗ [) αῦἢ ἃ5 ἐπ 6 βοραγαίίοη, ΟΓ {δι6 [ 
βοΐ ον ἐμ6 ὑοάν, βονβ: (1) Τπαῦ ὑπ6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΙΘΙ 18, 
ἀστὴρ ΠΠ|6, Πρ να ὈΥ ὕπ6 ποραβ οἵ Ὁπ6 Ῥοᾶγ, νυ ]ϑῦ 5 ; 
τοϊπα [5 μἰπάουοά Ὀγ ὕΠ6 ΟΠ βθη8085 ἴῃ 18. ΒΘΆΡΟΝ [ῸΓ 
ΤααῸ ; ἀηα (2) ὑμαῦ ὁ Ῥγθϑθηῦ ῬΌΤΙΥ ἔαῦαγθ ΠΔΡΡΙΠΘ55 ) 
ἀρρϑηάβ. 
δ. ΧΙ.-- -ΧΙΥ.- -δίημοα ποόηθ διέ ἐδ6 ριθ6 ὁαπν οἰξωΐη, ἐΪ)6 

»ιώ6, δοογαῦθθ β!ονβ ὑμαῦ ὑπ6 ὕστιιθ ΡΒ ]Π]ΟΒΟΡΠΟΥ οὀδηποῦ Ὀαῦ 
Ὑγ 151} ΠῚ5. 501] ὕο 5Π41κ6 1056} ἴγϑθ τῸπὶ ὑπ 6 Ῥοὰγ ; δα ὑπδῦ 
ΟὨΪΥ 5.10} ἃ ΟἿ ὁ81) ΤΟΔΠΥ 6. ὈΓᾶΥΘ ΟΥ [ορουαΐθ ΠΌΤ 
δαἀθαπαῦΐο τηούϊνοο ΔΥ̓ μαῦ Οὔ ΠΟΥ5 ῬΥλοῦβθ. Ὀθοδαβο 16 15. “[Π6 
Ῥοϑῦ ΡΟ ον, Π6 Ῥηδούϊβοθ θθοδιιβ6 10 15. 1 δοοουάδῃοθ ὙΥ10} 
ἰνῖ8 Ῥυδούϊοαὶ βάομι (φρόνησις). 1 ΔΏΒΟΙ ὅο Θοοαῦθϑ᾽ 
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ΘΧΡρυθϑϑίοη οὗ οοηῇάοηοο, ὑπαῦ μ6 Ψ1}} 500 ἰζηονγ ὙΥ θὺΠ 6: 
ἢΐθ νἱθ 5 816 Τἱρηῦ, ΟθΌθ5. 5 Κθ [Ὁ ὉΠ 6 Τοᾶβοη85 ὙΠῪ ὨθΘ 
ὈΘ]ΊΘν 5 ὑπαὺ ὑΠ|6 50.] ἀοθϑ ποῦ ρϑυῖβι σιῦ ὑπ Ὀοᾶγ, ΒῚνΘ 
ΔΥσ τη ηὐβ ἴῸΓ ὑΠ6 ᾿τητηου αν οὗἨ ὑΠ6 508] ἃ16 σίνθῃ. 

Ο". ΧΥ.---ΧΎΊΤΙ.--(1) Ογοϊϊοαὶ.----ῖτι. Δορογάδηοθ τ υ ἢ 06 
᾿ΡΤΙΠΟΙΡ]6 ὑπαῦ ορροδίίο 18 σοηογαἰθε Κγοη, ορροϑιέο, 1τῦ 15 ῬΥΟΡΔὈ]Θ 
{πᾶν ἃ5 ΠΟΤ 15 ἃ ῬΤΟΌΘΒΒ ΟἹ ὑγδηΒ: 00 ΠΡΟ [Γι 1[6 ὑο 1)οδίῃ, 
50; Ὁ00; ἐΠῸΓ8 15. ἃ ῬΥΌΘΘΕ5 τη Ποᾶῦ τὸ [18 : 1η [δοῦν 11 
ὑπογΘ γογΘ ποῦ 5.10} ἃ (ὔγοῖία οἱ οἤδησθ, ὑπ6 τὐϑϑα!ῦ οἱ [ῃ6 
ΤΌΓΙΔΘΙ. Ῥγοοθϑθ. σγουκίηρ ὈΥῚ [0561 σοῦ ὯΘ πηΐγθ188] 
αρδίῃ. 

Ομ. ΧΎΠΙ].--- ΧΧΤΙ.---(2) ιαϊοηὶο.---- Τ 6 ῥτϑ- οχιβύθποθ οὗ 
ὑΠ6 800] 15.ἀδἀπορα. ἔγογῃ. ὑΠι6 ὑΠΘοΥΥ. ὑπαὺ ἰθαγ, 0) 18 γ6ηυη18- 
οθη,6, 1.6.., ὑμδῦ οὐν 1685 (6.0.,) Θα 4100} ἃτ6 ᾿ηηδύθ ἴῃ ὕΠ0 
500}, ΟὈϑουτοα ἂὖ ὈΠῚ, ἃπα δἴφουνγαυβ συδ 8} 7 ΤΘ- 
8167. τς τ ΝΗ ὌΝ 

ση. ΧΧΠῚΙ,, ΧΧΙΥ.--δβοοϊαίθθ ροϊηὐβ οοὖὖὐ ΠΟ ὑ{15 
ΒΌΡΡΙΘΙηθηίβ ὕπΠ6 ΡγΓΘυΙοὰ5. ρτοοῖ ὑπᾶῦὺ ὑΠ6 501] οχὶβδίβ ἴδοι 
ἀθαῦῃ, ἃπμα ῬΥΟΙἾ565 ὕο {ΠῪ ὕο ΓΘΠΊΟΥΘ ὑΠ0 ΠΠησοιίηνσ ἀτοδα οἵ 
ΘΙ η185 ἀπα (ὑθ 65, ὑμαῦ ῬΟΒΒΙΌΙΥ ὑἢ.8 508] Ιη8Υ Ὀ6 ἀἸδροιβθά 
Δρτοδα δῦ ἀθδί!. 

Ομ. ΧΧΥ.-- ΧΧΙΧ..- -(9) Μοίαρηγϑδιοαϊ.---- ΟὨ]ν ὑπαὺ τ ΒΙΟ ἢ 
15 ΘΟΙΠΡΟΒΙ[θ 15 Π|Δ0]86 ὑο «5501 010 ; 116 τυ Πᾶῦ 15 ποὺ ΘΟγη- 
Ῥοϑιίθ 15 οοηδίδην 16 ΟΠΔΏΡΘ]685, ΤΠ6 168] ΟἹ 1ΠΥ]510]6 
ΜΟΙ] 15 ἀἸγιπ6 ἅμα 1Π4]155010]8 : ὑΠπ6 ΡΠ ΘΠΟΙΏΘΠΔ] ΟἹ Ὑ]510]8 
ΜΟΥ] 15. τηουύα! δηα ἀδϑύγποῦ 16. ΤῊΘ. 500] ΘΟΠμ65 ὉΠΑ͂ΘΥ 
ὍΠ6 ΤὈΓΠΊΘΙ, ὑπ6 ὈΟΟΥ ἀπά ο. ὕΠ6 ἰαὐῦου, ἤθα4. Βοβί 65, 1 
ἀπ Ῥοὰγ οδηῃ 6 ἸΙπρ' ῬΓΘΒΘΙνΟα ὈΥ͂ ΘΙῺ ὈΔΙΤΏΪ Πρ, ΠΟΥ τη} 
ἸΟΠΡῸΡ Βῃου]α νγο οχρθοῦ ὑΠ6 8501] ἰο ᾿ϊγ61 

σι. ΧΧΧ..---ΧΧΧΙΥ.- ΙΣ 0116 508] αϑϑοοϊαῦθα ὕοο [Π66]ΥῪ 
γι ἢ ὑΠ6 ὈΟάΥ 1Ὁ ὈΘοοΙη65 {π|κ6 ὑπ ὈΟΩΥ, συοβθθ δηα θα Π]Υ, 
δα αἴδον ἀθαῦι 501}} Πδιιηὐβ ὑῃ 6 θαυ 111] 10 Θηύθυβ ἃ ΟὟΤΟΙ 
ΔΏΪΤηΔ]. ΤὴΘ 501] νυ] ἢ ῬΥδοῦβ65. ροριίαν αὐγὰ 8οοϊαΐ υἱνίιιο 
ΘηὐΘΥΒ ἃ ΠΙΡΊΘΙ ΔΗ]Π18], ΟἹ ΤηΔη : ΟἾΪΥ ὑμαῦ οὗ 0Π6 φθῃμίηθ 
ῬΒΙ]ΟΞΟΡΘΙ 1οἿπη5 0Πῃ6 σοάβ, Τὴ6 ϑββοη οἵ ὕΠ6 ἀοοίγ!πο οἱ 
Μρίθιαρβυ μοβϑὶβ ὕο ὉΠ6 ῬὨ]]ΟΒΟΡΠΟ. [Ὁ]]ονν5. 

Οι. ΧΧΧΥ.---ΧΙ,- - -Ραῖθθ ἴῃ {Π|6 αἸβοιββίοη : οογαῦθ5 
ΘΟΠΊΡΔΙ 65 ὨΙΏ15611 ἰο ὉΠπ6 1 γῖηρ ὄνγϑη, νυ 10. ΒΙΠ ΡΒ [ῸΓ ΤΟΥ αὖ 
ὑπ 6 ΔΡΡριόδοῦ οἵ ἀθαῦ, δηαὰ 1ηγῦθ5. ὑῃοθθ ρυθβθηῦ ἴο βὑδῦθ 
ὑποὶρ αἰ ου] 165, ἱηηηνλα8᾽ οὐ γδοίϊοιν. 15. ποῦ 6 ὅοι] ἃ 



ςώψχ' 
[9 

τ ν᾿ 

΄“ “χῦ,' »2 
- τ ζ.2- 

ἐς 

ἘΣ ΙΝΤΕΟΘΌΟσΤΙΟΝ, 

ΠΔΡΙΊΟΩΥ οὗ {Π0 Ῥαγ5 οἵ ὑΠ6 ὈΟάγ, τ Π]0 ἢ) ῬΟΡΙΒΠ165 Π| Οὐ. 
ΠΔΙΠΟΠἾ65 ΠΏ 6 {Π6 ᾿ἰπδυγαταθηῦ ρῥγοάποίηνσ 10 15. ΠἸσβοϊνοᾶ ἢ 
(ΟΙ. ΧΧΧΥΙ.) Οὐδεδ᾽ οἰγθοίϊοτ, : γυϑῦ ἃ8. ἃ ὙΘΑΥΘΙ ΤΠΔΥ͂ 
ΥΘΔΙ Οἷὖ Τ]ΔΠΥ͂ οὗ ΙΒ συ πη, γϑὺ αἰ ]πηδύθ! Υ ῬΘΡΊΒΕ. Ὠϊτη- 
561} 580 ἸΤηΔ} τοῦ ὙὉΠῸ ΘΟῺῸ] ΨΘΑΥ Οὔ ΤΏΔΗΥ ὈΟΑΙ65, ἃπα γοῦ 
1561} 4150 Ῥ6115}} δὖ Ἰαϑὺ 1 ((. ΧΧΧΥΠῚ ποτ σσσσεια 

Ῥῃθάο Ὀγθακθ οὔ ὕο ἀδριοῦ ὑπθ αἰἸβηδΥ ογθαϊθα ἴῃ {Π|6 
ῬΙΊΒΟΩ ὈΥ͂ ὕπθ6586 ΟὈ]ΘοΌΙΟ ἢ; ΟΠ Θογαύθϑ ΒΥ ἢ1Ζο8. πᾶ 
ΑΒΘ. [Ὁ ΠΟΤΘ; ῬῃΘᾶο ἄθβουθοθ. ϑοογαῦθθ᾽ οἰ θ85. 8Δπ6 
Ῥδύϊθηο6, δηα ΟΠ ητι65 ὑπ 6 Πδιταῦϊγθ. ϑοούδίθϑα ὙΥΆΓΠΒ ΠΪ5 
ὨἸΘΑΓΘΙΒ ἃρδίηδῦ ὈΠΓΘΆΒΟΠΔΌΪΘ μισολογίω, ἃ5 ἃσαϊηδῦ 1η]8- 
ΔΏΦΉΤΟΡΥ, ἃπα Ῥοϊηὔβ οὔ 15 ᾿ΠΠΠΘη56. ΡΘΙΒΟΠΔΙ ᾿ηὐογοϑῦ ἴῃ 
Ὀοὶηρ 8016 ὕο ΠομΘΘΟΥ Ὀ6]1θγθ ν᾿ μαὺ Π6 Πὰβ Βαϊ τι τοσαγὰ 
ἴο ὑπ6 πητηουία! γ οἵ Π6 501]. 

Ομ. Χ1)]1.---ΧΤ.Π1|.---(4) ἐογοεϊοϊορίοαῖ.---- 6 ὅοα] 15 ποΐ ἃ 
ΠΙΔΥΙΠΟΗΥ : (1) Ὀθοδῖιβο, 1 80, ἴῦ οου]Ἱὰ ποὺ Πᾶγδ᾽ δχίβίοα 
Ὀοίονθ ὑπ6 ραγύβ μουθοΐ 1ὖ 15 ἃ ΠΔΙΙΏΟΏΥ, ἃπα ἴῃ ὑπαῦ ὁ856 
19. ἀοοίνηρ οἵ ΤοΙη]Ἰβόθποο 1815. ὕ0 ὕπ6 στοπηᾶ ; (2) Ὅο- 
οδτι56, 1 50, νἱοθ, θοῖηρ ἃ (ΙΒΟΟΙΑ, 0010 ποῦ οχιδὺ [π ὅπ 
ΒΟ], ἃ5. Ὑ7Ὑὸ ΠΟΥ ἴὖ (068; (9) Ὀθοδ80 ὕπ δοιὰ] ταΐθ8. 0Π6 
Ὀοᾶάγ. ΤῊΪΒ 15 ὑΠ6 ΔΏΒΨΟΙ 0 ΠΠΠΠ 5. σοΠσ͵οΕΠοιΨσΕ͵αἄ 
ΠΌΠ. ΧΙΙΥ.- -ΧΤΤΧ.- ΤΙΡ  ΒΒΊΟη, ΡΥΘΡΑΤΌΟΣΥ ὑο βοϊ γίην 
Οθ 68 οὈ]θούϊου.---- ὑυ 10. 15 ΘΔ ΘΙΌ]]Υ το-ϑυα βα---οὴ Θοογαῦθϑ᾽ 
ΘΔΥΪγ ἀΔΌΡΙ]ηρ ἴῃ ῬΉ 51 ΟΙβια 1 ΒΘΆΤῸἢ οὗ ἃ ὑπ ὉΠΘΟΥΥ͂ οὗ 
ὀδαδϑαῦοη. 1] η58 15} 80 ΈΟΥΎ ἃ5. μΠ6 ριονοα ὅο 6, ΑΠΑΧΔΡΌΓΆΒ 
ΠΘΥ θυ ύμ6 1685, ὈΥ 18. ΘοποΘρΌοη οἱ ἃ τϑου]αῦϊηρ τηϊηα, σανθ 
Ὠϊπ 815 ἢγϑὺ ποίϊοῃ οἱ ἃ {θ]θοϊορῖοδὶ (566 ποῖρ, 97 () θυ 
οἵ 0Π6 ὉΠΙΥΘΙΒΘ : ἤθη66. 15 αὐΐουηρύβ ὑο ΑΥΤΊγ δὖ ἀΘ ἢ 05 
Δηα σοηθγἂ] οΘΟΠΟΘρΡΟΪΟη5 (ἔννοιαι), πα Ἰαΐθι ὑπ 6 168] ἐΠΘΟΥΥ. 
ΓΠΙ5 τηθδηβ ὑπᾶῦ ὑπ 6 οἂπιδ6 οὗἩ Ὀϑαπῦγν, οἵ ὕγο, οθ.,) 15. ὑμθ 14θἃ 
οἵ Ῥοδυύγ, οἱ ἀπα]ῦγν, οἰο. : Ὀσγοπα ὑΠ15 βὐαξοιπθηῦ πῸ {ττιθ 
ῬΒΙΠΟΒΟΡΙΘΙ νν1}] ρο. ᾿ 

ΟΙἩ. 1..---  Υ].---(ὅ) 71ἀοαῖ. 1 δε σγαγίε ἐμαΐ Ἰάφα8 οοϊδί, 
απ ἐΠαὲ ἐηΐη8. αν εὐἱαΐ ἐΐον αγὲ ὕη ρμανγιϊοϊραίἑοη, ἥη, ἔδοξα ἑαδιῖα, 
ΘΟΟΙαῦΘΒ. ΒηονγΒ ὑπαῦ οοηέγαγ ἰάφαβ ηιαῃ οοοαϊδὲ π. ἐδ6. βαηιθ 

-- 

ἐλίπ, διι ὁαγν τδυθ}" οθηλδῖη... ἃὰ Ἰάθα ὁδηποῦ δατηϊῦ (4) 18. 
ΟΡΡοβιῦθ, οὐ (0) δὴ ἰάθῷ ΠΟ ΠΘΟΘΒΒΔΡΠΪΥ͂ οομίαϊηθ 5. 
οΡρΡοβιίίο, 6.5., ὑπ6 ἐγ] οομὐδιμϊηρ ὑπὸ ἄρα οἵ οὐ οι ΠΟΥ" 
δατηῦ 108 Ορροβιύθ δνϑθῃ ; θαὺ αὖ ὕπ6 ΔΡΡρυΌΔΟΙ. οὗ οὐὐμον (4) 
ΟΥ (Ὁ) 1Ὁ οἰῦπον (1.} νυ Πα ανγβ. ΟΥ (11.) ῬΟΥΊΒΉ ΘΒ, 



ΘΑ ΔΊΩΝ 

ἢ περὶ ψυχῆς, ἠθικός. 

ΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ͂ ΠΡΟΣΩΠΑ. 

ἘΧΈΕΚΡΑΤΗΣ, ΦΑΙΔΩΝ, ΑΠΟΛΛΟΔΩΡΟΣ, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ, ΚΕΒΗΣ, ΣΙΜΜΙΑΣ, ΚΡΙΤΩΝ, 

Ο ΤΩΝ ἘΝΔΕΚΑ ὙΠΗΡΕΤῊΣ. 

1. ΕΧ, Αὐτός, ὦ Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ 
ἘΠῚ ἣν μος ΄ς ΄’, " 3 ᾿-Ν 7 δ ἀλλ ἡμέρᾳ, ἣ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἢ ἄλλου του 

ἤκουσας ; 

ΦΑΙΔ. Αὐτός, ὦ ̓ ᾿᾿χέκρατες. 

ἘΧ, Τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ὁ ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανάτου ; 
ε “Ἂ 5 ’ « 4 Ν ᾽Ὰ 2 Ἄ, 3 " ᾧ ἈΝ εἶ " 

καὶ πῶς ἐτελεύτα : ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι. καὶ γὰρ οὔτε 

τῶν πολιτῶν Φλιασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάζει τὰ νῦν 
᾿Αθή 3, .΄' 9“ ΄ ἜΚΟΣ 9, 10 4 » 

ἤναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ ἐκεῖθεν, ὅστις ἂν 
ἀ ΣΝ ΄, » ἮΝ π΄, 5». δ. Ν ΄ 7, ὦ 
ἡμῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἣν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι 

΄ ἣν, Ρ] ΄ “ ἌΝ »5Ὸλν 4 ͵ 

φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι" τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχεν φράζειν. 

ΦΑΙΔ, Οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν τρόπον 

ἐγένετο; 

ΕΧ, Ναΐ, ταῦτα μὲν ἡμῖν ἠγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμάζομέν 
“ ἘῸΝ ΄ 3. κα τ ,ὕ 3 

γε, ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθα- 
, ἢ» “ 5) σῷ νών. τί οὖν ἣν τοῦτο, ὦ Φαίδων ; 

ΦΑΙΔ. Τύχη τις αὐτῴ, ὦ ᾿᾿Ππχέκρατες, συνέβη" ἔτυχεν γὰρ 

τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης ἡ πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου, ὃ εἰς 

Δῆλον ᾿Αθηναῖοι πέμπουσιν. 

ΡΗΖΡ. 2 
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2 ΡῬΙΑΤΟ, ΡΗΖΙ͂Ο. 

ΕΧ. Τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν ; 

ΦΑΙ͂Δ. Τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν ᾿Αθηναῖοι, ἐν ᾧ 
,ὕ 5 ᾿ς Ν Ν ε ἈΝ, κΚ δ " Ν Β Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰ ἐκείνους ᾧχετο ἄγων καὶ 

δ Ψ Ν ας ἢ Ε] ΓΑ 2. “ ΕῚ ΄ » ε ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν ᾿Απόλλωνι εὔξαντο, ὡς 

λέγεται, τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς 

Δῆλον: ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ 

πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν 

αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ 
΄ - ΄ Ν ΗῚ 3 “Ἂ »Ἅ 5 ᾽ὔ Ἂς »“ 

μηδένα ἀποκτιννύναι, πρὶν ἂν εἰς Δῆλόν τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον 

καὶ πάλιν δεῦρο" τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρό ἥ ὃ ρ Ὁ χρόνῳ γίγνεται, ὅταν 
Ἄ 2 3 ἥ 3 , 2 Ἁ ,.3 Ν ζω ΄ 

Ο τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας, 
5 5 ᾿ εἰ δ Ν [φ] 7 ( ᾿ς ὗ ἡ “ ’ ἐπειδὰν ὁ ἱερεὺς τοῦ ᾿Απόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου" 

τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. 
Ἄν, “ ᾿Ν π Ψ, Σ Ψ, ΔΆ ΄ 5 ΄“Ν διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῴ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμω- 

ὡ ᾽7ὔ «ς Ἂ “ ΄ Ν ͵ 

τηρίῳ ὁ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ θανάτου. 

1. ἘΧ. Τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, ὦ Φαίδων ; 
5 ς ΄ Ν ΄, Ν , ε ’ 

τί ἣν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ παραγενόμενοι 

τῶν ἐπιτηδείων τῴ ἀνδρί; ἢ οὐκ εἴων οἱ ἄρχοντες παρεῖναι, 

ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων ; 

ῃ ΦΑΙΔ. Οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες καὶ πολλοί γε. 

ΕΧ. Ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφέστατα ἡμῖν 

ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. 

ΦΑΙΔ. ᾿Αλλὰ σχολάῴω γε καὶ πειράσομαι ὑμῖν διηγήσασ- 
60 Ἐ Ν Α Χ “ Ἂὸν Ψ Ν 5. τος ΄ Ἀ 

αι" καὶ γὰρ τὸ μεμνῆσθαι Σωκράτους καὶ αὐτὸν λέγοντα καὶ 
» ᾿ Ἃ ᾿ 3. τ ὔ [ἐ 

ἄλλου ἀκούοντα ἔμοιγε ἀεὶ πάντων ἥδιστον. 

ἘΧ, ᾿Αλλὰ μήν, ὦ Φαίδων, καὶ τοὺς ἀκουσομένους γε 
, δ᾽ ἸΦ 3 ᾽ μὴ “ «ς Ἃ ᾽ὔ εἶ ᾽ὔ 

τοιούτους ἑτέρους ἔχεις" ἀλλὰ πειρῷ ὡς ἂν δύνῃ ἀκριβέστατα 

διεξελθεῖν πάντα. 

Ε ΦΑΙΔ. Καὶ μὴν ἔγωγε θαυμάσια ἔπαθον παραγενόμενος. 
Ε ᾿ς [ ἐ ͵ ’ὔ ρθη τὰς . Γ, Ν 5» »,, 

οὔτε γὰρ ὡς θανάτῳ παρόντα με ἀνδρὺς ἐπιτηδείου ἔλεος εἰσήει" 
5 ΄, ΄ὕ ΠΑΝ ἢ » , 5. 5 ΄, Ν μ- ; 

εὐδαίμων γάρ μοι ἀνὴρ ἐφαίνετο, ὦ ᾿᾿ἰχέκρατες, καὶ τοῦ τρόπου 

καὶ τῶν λόγων, ὡς ἀδεῶς καὶ γενναίως ἐτελεύτα, ὥστε μοι ἐκεῖνο 

παρίστασθαι μηδ᾽ εἰς “Αἰιδου ἰόντα ἄνευ θεΐας μοίρας ἰέναι, ἀλλὰ 



ΟῊἩ. 1.---111.. Ρῃ. ὅδ, ὅ9, 3 

καὶ ἐκεῖσε ἀφικόμενον εὖ πράξειν, εἴπερ τις πώποτε καὶ ἄλλος. 

διὰ δὴ ταῦτα οὐδὲν πάνυ μοι ἐλεεινὸν εἰσήει, ὡς εἰκὸς ἂν δόξειεν 
5" ΄, ΄ " Ἄν. ἢ Ἐς 3 , ε΄ ἊΝ 

εἶναι παρόντι πένθει: οὔτε αὖ ἡδονὴ ὡς ἐν φιλοσοφίᾳ. ἡμῶν 

ὄντων, ὥσπερ εἰώθειμεν" καὶ γὰρ οἱ λόγοι τοιοῦτοί τινες ἦσαν᾽ 
» ), 9 τὴ ἡ ον ΄ ,ὕ ΄ ᾿ , », ᾿ ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς ἄτοπόν τί μοι πάθος παρῆν καί τις ἀήθης κρᾶ- 

σις ἀπό τε τῆς ἡδονῆς συγκεκραμένη ὁμοῦ καὶ ἀπὸ τῆς λύπης, 
ΕΣ ΄. “ 5 νν » “ ες “Ἂ Ἂς Ψ΄. ε 

ἐνθυμουμένῳ ὅτι αὐτίκα ἐκεῖνος ἔμελλε τελευτᾶν. καὶ πάντες οἱ 
7 Ὡ » ΞΌΛΥΝ Ν “Ἂ ΕΝ Ἂ παρόντες σχεδόν τι οὕτω διεκείμεθα, ὁτὲ μὲν γελῶντες, ἐνίοτε δὲ 

δακρύοντες, εἷς δὲ ἡμῶν καὶ διαφερόντως, ᾿Απολλόδωρος: οἶσθα Ξ ᾽ ἐἢ τὰ ρ ᾽ ϑ 
γάρ που τὸν ἄνδρα καὶ τὸν τρόπον αὐτοῦ. 

“ ἢ " 

ΕΧ, ἸΠῶς γὰρ οὖ; 

ΦΑΙ͂Δ. ᾿Ἐκεῖνός τε τοίνυν παντάπασιν οὕτως εἶχεν, καὶ αὐ- 
ἣν ΕΣ 5 ΄ὔ Ν ΒΕΟΝ 

τὸς ἔγωγε ἐτεταράγμην καὶ οἱ ἄλλοι. 

ΕΧ, "τυχον δέ, ὦ Φαίδων, τίνες παραγενόμενοι ; 

ΦΑΙΔ, Οὗτός τε δὴ ὁ ̓ Απολλόδωρος τῶν ἐπιχωρίων παρῆν 
καὶ ὁ Κριτόβουλ ὶ ὁ ὴρ αὐτοῦ ἹΚρίτ ὶ ἔτι ριτόβουλος καὶ ὃ πατὴρ αὐτοῦ Κρίτων, καὶ ἔτι “Ἕρμο- 

γένης καὶ ᾿Επιγένης καὶ Αἰσχίνης καὶ ᾿Αντισθένης" ἦν δὲ καὶ 

Κτήσιππος ὁ ἸΤΠαιανιεὺς καὶ Μενέξενος καὶ ἄλλοι τινὲς τῶν ἐπι- 

χωρίων: Πλάτων δέ, οἶμαι, ἠσθένει. 

ΕΧ, ἘΞένοι δέ τινες παρῆσαν ; 

ΦΑΙΔ, Ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαι- 

δωνίδης καὶ Μεγαρόθεν ᾿υὐκλείδης τε καὶ 'Τερψίων. 

ΕΧ, Τί δέ; ᾿Αρίστιππος καὶ Κλεόμβροτος παρεγένοντο ; 

ΦΑΙΔ, Οὐ δῆτα ἐν Αἰγίνῃ γὰρ ἐλέγοντο εἶναι. 
ΕΧ, ἔΑλλος δέ τις παρῆν ; 

ΦΑΙΔ. Σχεδόν τι οἶμαι τούτους παραγενέσθαι. 

ἘΧ, Τί οὖν δή ; τίνες, φής, ἦσαν οἱ λόγοι ; 
11. ΦΑΙΔ. Ἐγώ σοι ἐξ ἀρχῆς πάντα πειράσομαι διηγή- 

1. 8, ἈΝ Ἂς Ν Ν ᾿ς ε 2 .. “ σασθαι. ἀεὶ γὰρ δὴ καὶ τὰς πρόσθεν ἡμέρας εἰώθειμεν φοιτᾶν 

καὶ ἐγὼ καὶ οἱ ἄλλοι παρὰ τὸν Σωκράτη, συλλεγόμενοι ἕωθεν 
" (, δὰ 2 Ὄ ΝΕ ΄ὔ Ἀν τ ΄ κ δ᾿. 

εἰς τὸ δικαστήριον, ἐν ᾧ καὶ ἡ δίκη ἐγένετο" πλησίον γὰρ ἢν 
“ ἕὰ ΄, κα ε 7, ἕ 

τοῦ δεσμωτηρίου. περιεμένομεν οὖν ἑκάστοτε, ἕως ἀνοιχθείη τὸ 

δεσμωτήριον, διατρίβοντες μετ᾽ ἀλλήλων" ἀνεῴγετο γὰρ οὐ πρῴ" 

2--2 
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2 ᾿; ) ᾽ὔ ἄρτῳ Ν Ν ἣν ς ΄ ἈΝ 
ἐπειδὴ δὲ ἀνοιχθείη, εἰσῇμεν παρὰ τὸν Σωκράτη καὶ τὰ πολλὰ διη- 

μερεύομεν μετ᾽ αὐτοῦ. καὶ δὴ καὶ τότε πρωϊαίτερον συνελέγημεν. 
“ Ν Ἂ Ἐ ν » δὴ ΕῚ 4Χθ 2 ἴω ὃ ’ὕ ᾿ 

τῇ γὰρ προτεραίᾳ, ἡμέρᾳ ἐπειδὴ ἐξήλθομεν ἐκ τοῦ δεσμωτηρίου 
Ἑ 7 - ψ. [7 Ἄν “ ϑ 7] Ψ' ἃ ΕΣ ἑσπέρας, ἐπυθόμεθα, ὅτι τὸ πλοῖον ἐκ Δήλου ἀφιγμένον εἴη... παρ- 

. “5: 3 ΄ὕ “ ε το » ᾿ς τὐὐγῳ , 
ηγγείλαμεν οὖν ἀλλήλοις ἥκειν ὡς πρωϊαίτατα εἰς τὸ εἰωθός. 

Ν τ Ν ξ “-“ 954 Ν [- ψ [72 8 ε , 

καὶ ἥκομεν, καὶ ἡμῖν ἐξελθὼν ὁ θυρωρός, ὅσπερ εἰώθει ὑπακούειν, 

εἶπεν περιμένειν καὶ μὴ πρότερον παριέναι, ἕως ἂν αὐτὸς κελεύσῃ : 
“λ ΔΝ ϑ 3 ΕΣ ᾿ἀα Ὁ Ὡ ὃ ’ Ν ͵7ὔ 

ὕουσι γάρ, ἔφη, “οἱ ἕνδεκα Σωκράτη καὶ παραγγέλλουσιν, 
“ ἍᾺ γὃ ." ε ͵7 λ 7 3 5 λὶ ὃ εν ᾽’ὔ 

ὅπως ἂν τῇδε τῇ ἡμέρᾳ τελευτήσῃ. οὐ πολὺν δ᾽ οὖν χρόνον 

ἐπισχὼν ἧκεν καὶ ἐκέλευεν ἡμᾶς εἰσιέναι. εἰσιόντες οὖν κατε- 

λαμβάνομεν τὸν μὲν Σωκράτη ἄρτι λελυμένον, τὴν δὲ Ἐανθίπ- 

πην --- γιγνώσκεις γάρ --- ἔχουσάν τε τὸ παιδίον αὐτοῦ καὶ 
΄ ε “5 δ" ΛΕ τ κ , » ͵΄ ΄ 

παρακαθημένην. ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ἐανθίππη, ἀνευφήμησέ τε 
Ν ΚΝ 4 Ὁ “5 ὃ Ν ἢ ὧν ε - . εῷ ΄ὔ 

καὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ εἰώθασιν αἷ γυναῖκες, ὅτι “ὦ Σώ- 

κρατες, ὕστατον δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τού- 

τους. καὶ ὃ Σωκράτης βλέψας εἰς τὸν Κρίτωνα" “ὦ Κρίτων, ἔφη, 

᾿ἀπαγέτω τις αὐτὴν οἴκαδε. καὶ ἐκείνην μὲν ἀπῆγόν τινες τῶν 
“Ὁ ὩΣ τ ἢ “ , ςΥ̓ ΚΑ « Αϊ; Ἂ ἂν 

τοῦ Κρίτωνος βοῶσάν τε καὶ κοπτομένην" ὁ δὲ Σωκράτης ἄνα- 

καθιζόμενος εἰς τὴν κλίνην συνέκαμψέ τε τὸ σκέλος καὶ ἐξέτριψε 
ψι ΄ὔ Ν 7ὔ ε« εε " ἢ 88 εὐαυτν μὴ ΄ 

τῇ χειρί, καὶ τρίβων ἅμα: “ὡς ἄτοπον, ἔφη, “ὦ ἄνδρες, ἔοικέ τι 
5" ἴω «Ὁ “Ὁ δ δῇ ε 4 ε ᾽ὔ ΄ 

εἶναι τοῦτο, ὃ καλοῦσιν οἵ ἄνθρωποι ἡδύ: ὡς θαυμασίως πέφυκε 

πρὸς τὸ δοκοῦν ἐναντίον εἶναι, τὸ λυπηρόν, τῷ ἅμα μὲν αὐτὼ μὴ 
5 [4 ,,): “Ὁ 5 ͵7ὔ ΨἊΙ ἣ» Ψ΄' ᾿ς [2 

ἐθέλειν παραγίγνεσθαι τῷ ἀνθρώπῳ, ἐὰν δέ τις διώκῃ τὸ ἕτερον 

καὶ λαμβάνῃ, σχεδόν τι ἀναγκάζεσθαι λαμβάνειν καὶ τὸ ἕτερον, 
“ 3 “Ἂ “ 7 ἥν 89 ᾽ὔ ΔΝ 

ὥσπερ ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημμένω δύ᾽ ὄντε. καί μοι δοκεῖ, ἐφὴ, 
φ. Τὺ ΡΝ 8. ΩΣ “ .Ὰ ἴω ε ε Γ 

εἰ ἐνενόησεν αὐτὰ Αἰσωπος, μῦθον ἂν συνθεῖναι, ὡς ὁ θεὸς βου- 

λόμενος αὐτὰ διαλλάξαι πολεμοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐδύνατο, 
ἴων ϑ᾿ 9 ἣν ΕΣ ΩΝ Ἃ, ὔ Ν ᾿, “Ἂ Ἂ Ἀ συνῆψεν εἰς ταὐτὸν αὐτοῖς τὰς κορυφάς, καὶ διὰ ταῦτα ᾧ ἂν τὸ 

ἕτερον παραγένηται ἐπακολουθεῖ ὕστερον καὶ τὸ ἕτερον. ὥσπ ερ 
- Ν ΓΝ » ᾿ 5 κὰν δ᾿ ἘΚ ΩΒΟ ἡ  - “ἢ » “ 

οὖν καὶ αὐτῷ μοι ἔοικεν' ἐπειδὴ ὑπὸ τοῦ δεσμοῦ ἣν ἐν τῷ 
’ὔ 7 Ν ΡῚ ᾽ὔ 4 Ν ͵7ὔ » ω 

σκέλει πρότερον τὸ ἀλγεινόν, ἥκειν δὴ φαίνεται ἐπακολουθοῦν 

τὸ ἡδύ. 
ε “ ᾽ὔ ε ͵ὕ «ε Ἧς 

Ιν. Ὃ οὖν Κέβης ὑπολαβών: νὴ τὸν Δία, ὦ Σώκρατες; 
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»" ΓΑ ἘΠ ΟΣ ΤΟΥ 3 ͵ κ ΄ὕ κ᾿ , 
ἔφη, “εὖ γ᾽ ἐποίησας ἀναμνήσας με. περὶ γάρ τοι τῶν ποιημά- 

Ὁ ’ὔ 9 Ξ, ἢς » 5 ᾽7ὔ ’ Ν Ν ἊἝ 

των ὧν πεποίηκας ἐντείνας τοὺς τοῦ Αἰσώπου λόγους καὶ τὸ εἰς 
Ν " » 

τὸν ᾿Απόλλω προοίμιον καὶ ἄλλοι τινές με ἤδη ἤροντο, ἀτὰρ καὶ 
9 νἶ “ 3 

Πὔηνος πρῴην, ὅτι ποτὲ διανοηθείς, ἐπειδὴ δεῦρο ἦλθες, ἐποίησας 
ἘΝ ’ ’ὔ 5ῸΝ , Ἁ. 5 5“ » ͵ ἴω 

αὐτά, πρότερον οὐδὲν πώποτε ποιήσας. εἰ οὖν τί σοι μέλει τοῦ 
» ΓΠΑΩΔῪ "ἢ 3 Ψ, 3 ς Ξ 6 “ αὖθ » “ ξὺν ζὸ 

έεέχέιν ἐμε υὴηνῷ αποκρινάσσαι, οτᾶαν με αυσις ερώτῷ --- εὐ οἰοᾶ 

᾽ὔ « ΑΝ ε- ἸΛΑΜΝ ’ὔ Ἂς ΄ ᾿ Ἐ}Ὁ5 Υ,' δ ῊΝ 

γάρ, ὅτι ἐρήσεται --- εἶπέ, τί χρὴ λέγειν. ἐγε τοίνυν, ἐφη, 
δ φ ναν ταν, ᾽ 3 “ ῳ 5 2 ἤπ τ 5ῸΝ ω 
αὐτῷ, ὦ Κέβης, τἀληθῆ, ὅτι οὐκ ἐκείνῳ βουλόμενος οὐδὲ τοῖς 

ποιήμασιν αὐτοῦ ἀντίτεχνος εἶναι ἐποίησα ταῦτα-- ἤδη γάρ, ὡς οὐ 
ΒΝ μὰ 3 ἢν (Ὁ Γά “ 5 4 ᾽ὔ [4 Ὁ. 

ῥάδιον εἴη--- ἀλλ᾽ ἐνυπνίων τινῶν ἀποπειρώμενος, τί λέγει, καὶ ἀφο- 

σιούμενος, εἰ πολλάκις ταύτην τὴν μουσικήν μοι ἐπιτάττοι ποιεῖν. 
ἧς Ν " γα κι “Ἁ Ν 5 Ντιϑο ἣν γὰρ δὴ ἄττα τοιάδε: πολλάκις μοι φοιτῶν τὸ αὐτὸ ἐνύπνιον 

ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ, ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον, τὰ αὐτὰ 

δὲ λέγον" ὦ Σώκρατες, ἔφη, μουσικὴν ποίει καὶ ἐργάζου. καὶ ἐγὼ 

ἔν γε τῷ πρόσθεν χρόνῳ, ὅπερ ἔπραττον, τοῦτο ὑπελάμβανον 
Φ ΟΦ ᾽ ,ὔ εἾ 5 ᾽ς “ ΟὟ ΥΝ - αὐτό μοι παρακελεύεσθαΐ τε καὶ ἐπικελεύειν, ὥσπερ οἱ ἱτοῖς 
΄ " Ἦν 9 Ν “4 εὐνδν. ἜΣ 4 4 ᾽ 

θέουσ διακελευόμενοι, καὶ ἐμοὶ οὕτω τὸ ἐνύπνιον, ὅπερ ἔπραττον, 
“ 3 τ Ἂν Ἁ ςε 7] Ν μὴ 

τοῦτο ἐπικελεύειν, μουσικὴν ποιεῖν, ὡς φιλοσοφίας μὲν οὔσης 

μεγίστης μουσικῆς, ἐμοῦ δὲ τοῦτο πράττοντος" νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἥ 
, δὺς Ὁ ἩΉΙΟΙ Ὁ “Ὁ ὩΣ, 4 Ἀν δ Ἅ ᾿ 5 ᾽ὔ 

τε δίκη ἐγένετο καὶ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτὴ διεκώλυξέ με ἀποθνήσκειν, 

ἔδοξε χρῆναι, εἰ ἄρα πολλάκις μοι προστάττοι τὸ ἐνύπνιον ταύτην 

ὴν δημώδ ὴ ὃν, μὴ ἀπειθῆ ὑτῴ, ἀλλὰ ϊ τὴν δημώδη μουσικὴν ποιεῖν, μὴ ἀπειθῆσαι αὐτῷ, ἀλλὰ ποιεῖν. 
» ΄ Ἢ 5 τὸν τ ΠΡ ὑ- 7 ἃ ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι μὴ ἀπιέναι πρὶν ἀφοσιώσασθαι ποιή- 

σαντα ποιήματα καὶ πειθόμενον τῷ ἐνυπνίῳ. οὕτω δὴ πρῶτον 
εὐ -. κ ΎΕΨΙ, φαι. ΤΕ “ ΠΩΣ ΡΝ ἀρεν μὲν εἰς τὸν θεὸν ἐποίησα, οὗ ἣν ἡ παροῦσα θυσία" μετὰ δὲ τὸν 

θ ΄ 3 7 “ Ν Ν δέ » ΞᾺΝ Ἀ 5 

εόν, ἐννοήσας, ὅτι τὸν ποιητὴν δέοι, εἴπερ μέλλοι ποιητὴς εἶναι, 

ποιεῖν μύθους, ἀλλ᾽ οὐ λόγους, καὶ αὐτὸς οὐκ ἢ μυθολογικός, 

διὰ ταῦτα δὴ οὗς προχείρους εἶχον καὶ ἠπιστάμην μύθους τοὺς 

Αἰσώπου, τούτους ἐποίησα, οἷς πρώτοις ἐνέτυχον. 
᾿᾿ “" 5" ͵, ᾽ 5" “ 

Υ. Ταῦτα οὖν, ὦ Κέβης, ὐήνῳ φράζε, καὶ ἐρρῶσθαι καί, 
Ἀ ΄“  ὕοϑη, ἢ 4 ε 7 " ’ « ᾿ ͵7ὔ 

ἂν σωφρονῃ, ἐμὲ διώκειν ὡς τάχιστα. ἄπειμι δέ, ὡς ἔοικε, τή- 
͵ὕ ἐν ᾽ “ ᾿ Ἀν. 64 7 ε 4 

μερον" κελεύουσι γὰρ ᾿Αθηναῖοι. καὶ ὁ Σιμμίας" “οἷον παρα- 

κελεύει, ἔφη, ἱτοῦτο, ὦ Σώκρατες, Εὐήνῳ ; πολλὰ γὰρ ἤδη ἐντε- 

" 
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τύχηκα τῷ ἀνδρί: σχεδὸν οὖν. ἐξ ὧν ἐγὼ ἤσθημαι, οὐδ᾽ ὅπωσ- 
τιοῦν σοι ἑκὼν εἶναι πείσεται. τί δαί; ἢ δ᾽ ὅς, “οὐ φιλόσοφος 

Εὔηνος ;" “ἔμοιγε δοκεῖ, ἔφη ὁ Σιμμίας. ᾿εἐθελήσει τοίνυν καὶ 

ἙΕηνος καὶ πᾶς, ὅτῳ ἀξίως τούτου τοῦ πράγματος μέτεστιν, 
Ε] ΄ὔ Ν ΄7 ε ΤΣ ἀν 3 7 θ Ν 5 ᾽ 

οὐ μέντοι ἴσως βιάσεται αὑτόν: οὐ γάρ φασι θεμιτὸν εἶναι. 
“ ΄ “ ΩΝ Ν ΄ 3.- Ως  - ᾿ ΓΊΕΥ 

καὶ ἅμα λέγων ταῦτα καθῆκε τὰ σκέλη ἀπὸ τῆς κλίνης ἐπὶ 
᾿ς Ἶ “Ἁ Ὰ, -7 “4 »Μ Ας Ν ΄ 

τὴν γῆν, καὶ καθεζόμενος οὕτως ἤδη τὰ λοιπὰ διελέγετο. 

ἤρετο οὖν αὐτὸν ὁ Κέβης" πῶς τοῦτο λέγεις, ὦ Σώκρατες, τὸ 

μὴ θεμιτὸν εἶναι ἑαυτὸν βιάζεσθαι, ἐθέλειν δ᾽ ἂν τῷ ἀποθνήσ- 

κοντι τὸν φιλόσοφον ἕπεσθαι; τί δέ, ὦ Κέβης ; οὐκ ἀκηκόατε 

σύ τε καὶ Σιμμίας περὶ τῶν τοιούτων Φιλολάῳ συγγεγονότες 

“οὐδέν γε σαφές, ὦ Σώκρατες. ἀλλὰ μὴν καὶ ἐγὼ ἐξ ἀκοῆς 
ἈΝ  ΔΟΥ οἱ Ἄ - ἃ Ν “Ὁ ᾿ 2 ’ ’ 2 Ν περὶ αὐτῶν λέγω" ἃ μὲν οὖν τυγχάνω ἀκηκοώς, φθόνος οὐδεὶς 

͵ Ν Ἃς ΕΣ ." , ’ὔ ΄ » ΄ 

λέγειν. καὶ γὰρ ἴσως καὶ μάλιστα πρέπει μέλλοντα ἐκεῖσε 
» ἰο »“ Ν ἴω Ν “Ὁ 3 ᾽ν ἀποδημεῖν διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν περὶ τῆς ἀποδημίας 

τῆς ἐκεῖ, ποίαν τινὰ αὐτὴν οἰόμεθα εἶναι" τί γὰρ ἄν τις καὶ ποιοῖ 

ἄλλο ἐν τῷ μέχρι ἡλίου δυσμῶν χρόνῳ ἢ - ΕΟ ΤΟΜΕΧ ΟἿ) μῶν ΧΡΟΨΩΣ; 
γὙΙ. ἱΚατὰ τί δὴ οὖν ποτε οὔ φασι θεμιτὸν εἶναι αὐτὸν 

ε Ἷ 5 ΄, 3. ΄ ᾽ Ν " Φ “ Χ ἑαυτὸν ἀποκτιννύναι, ὦ Σώκρατες ; ἤδη γὰρ ἔγωγε, ὅπερ νῦν δὴ 

σὺ ἤρου, καὶ Φιλολάου ἤκουσα, ὅτε παρ᾽ ἡμῖν διῃτᾶτο, ἤδη δὲ 
ἣν αὐ “ «ς 5 ΄ ἊΝ “- », Ν Ν ἣν " ὦ καὶ ἄλλων τινῶν, ὡς οὐ δέοι τοῦτο ποιεῖν: σαφὲς δὲ περὶ αὐτῶν 

οὐδενὸς πώποτε οὐδὲν ἀκήκοα. “ἀλλὰ προθυμεῖσθαι χρή, ἔφη" 
ε ΄ Ν " Ά...2 ἽΝ ν ΄ ’ “-“ 

τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις. ἴσως μέντοι θαυμαστόν σοι φανεῖ- 
5 ΄Ὁ “ “ " ε ΄ «ε 'ΨἊ" » Ν 587 

ται, εἰ τοῦτο μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων ἁπλοῦν ἐστιν καὶ οὐδέ- 
, δι ΄, “ ΤᾺΝ " “ κ 

ποτε τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ, ὥσπερ καὶ τἄλλα, ἔστιν ὅτε καὶ 

οἷς βέλτιων τεθνάναι ἢ ζῆν" οἷς δὲ βέλτιον τεθνάναι, θαυμαστὸν 

ἴσως σοι φαίνεται, εἰ τούτοις τοῖς ἀνθρώποις μὴ ὅσιον αὐτοὺς 
« Ν “' “ 3 Ν "7 -“ ᾽ὔ » ΄ ᾿ Ἀ 

ἑαυτοὺς εὖ ποιεῖν, ἀλλὰ ἄλλον δεῖ περιμένειν εὐεργέτην. καὶ 
ε ᾿΄, »..» » ᾽,ὕ πεν δὰ ἘΠῚ “ ε “ - 

ὁ Κέβης ἠρέμα ἐπιγελάσας " “ἵττω Ζεύς, ἔφη τῇ αὑτοῦ φωνῇ 

Β εἰπών. “καὶ γὰρ ἂν δύξειεν, ἔφη ὁ Σωκράτης, οὕτω γ᾽ εἶναι 

ἄλογον" οὐ μέντοι͵ ἀλλ᾽ ἴσως γ᾽ ἔχει τινὰ λόγον. ὁ μὲν οὖν ἐν 
3 ΄ὔὕ ' Ν Φ΄πἊς ’ « μὴ ρ». 

ἀπορρήτοις λεγόμενος περὶ αὐτῶν λόγος, ὡς ἔν τινι φρουρᾷ ἐσμεν 
ς.. ὦ Ν 5» Ν Ε Ν, 5 ,ὔ ,ὔ 9. 8 

οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽ ἀποδι- 

Μὴ ΟὟ 
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΄ μ ΄ ΄ , ΄, Ν ϑυσοῦ “ » 
δράσκειν, μέγας τέ τίς μοι φαίνεται καὶ οὐ ῥᾷδιος διιδεῖν: οὐ 

μέντοι ἀλλὰ τόδε γέ μοι δοκεῖ, ὦ Κέβης, εὖ λέγεσθαι, τὸ θεοὺς 
3 ε “ὦ Ἂς 3 ἽἋ ἘΦ “π Ν Ψ 4 [,] “ εἶναι ἡμῶν τοὺς ἐπιμελουμένους καὶ ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους ἕν τῶν 

κτημάτων τοῖς θεοῖς εἶναι. ἢ σοὶ οὐ δοκεῖ οὕτως :᾽ ᾿ ἔμοιγε, 
ἢ ε ΄ Ἐπ ι “ 5 9 ὦ ε Ν ἮΝ ἊΝ ΄" ψΨ» φησὶν ὁ Κέβης. “οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, καὶ σὺ ἂν τών σαυτοῦ κτημά- 

» ᾿ἀζως ΛΊ Ν ΡΙ ,,} Ν 7 ἣν “ “Α 

των εἴ τι αὐτὸ ἑαυτὸ ἀποκτιννύοι, μὴ σημήναντός σου ὅτι βούλει 

αὐτὸ τεθνάναι, χαλεπαίνοις ἂν αὐτῷ, καὶ εἴ τινα ἔχοις τιμωρίαν, 
“-“ ᾿ "δ 4 3ΥγΝ εν ᾿ ᾽ » 3 τιμωροῖο ἄν " πάνυ γ᾽, ἔφη. “ἴσως τοίνυν ταύτῃ οὐκ ἄλογον, 

Ϊέ ε 3 ’ὔ’ -“ Ἁ 3 ’ Αι, 

ἑἐϊὴ πρότερον αὑτὸν ἀποκτιννύναι δεῖν, πρὶν ἀνάγκην τινὰ θεὸς 

ἐπιπέμψῃ, ὥσπερ καὶ τὴν νῦν ἡμῖν παροῦσαν. 

ΥἹἼ]. ᾿Αλλ’ εἰκός, ἔφη ὁ Κέβης, ἱτοῦτό γε φαίνεται. ὃ 

μέντοι νῦν δὴ ἔλεγες, τὸ τοὺς φιλοσόφους ῥᾳδίως ἂν ἐθέλειν ἀπο- 
΄ μὴ ΄Ξ 3. δ᾽ ΄ 3 Δ ἊΝ ἘΣ υ θνήσκειν, ἔοικεν τοῦτο, ὦ Σώκρατες, σφόπῳ, εἴπερ ὃ νῦν δὴ ἐλέ- 

3 ’ ᾿ Ν ϊὰ Ὄ Ν » ’ «ε ἊΝ 
γομεν εὐλόγως ἔχει, τὸ θεόν τε εἶναε τὸν ἐπιμελούμενον ἡμῶν 

καὶ ἡμᾶς ἐκείνου κτήματα εἶναι. τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν τοὺς 

φρονιμωτάτους ἐκ ταύτης τῆς θεραπείας ἀπιόντας, ἐν ἣ ἐπιστα- 

τοῦσιν αὐτῶν οἵπερ ἄριστοί εἶσιν τῶν ὄντων ἐπιστάται, θεοί, οὐκ 

ἔχει λόγον. οὐ γάρ που αὐτός γε αὑτοῦ οἴεται ἄμεινον ἐπιμε- 
 ς 1 ᾿ ὦ Ζ 3 ᾽ 3 ΄' Ν " λήσεσθαι ἐλεύθερος γενόμενος: ἀλλ᾽ ἀνόητος μὲν ἄνθρωπος 
ένα ἂἃ » ΄, “ ΄ 5 δύ “ ΄ ἧς τάχ᾽ ἂν οἰηθείη ταῦτα, φευκτέον εἶναι ἀπὸ τοῦ δεσπότου, καὶ οὐκ 

ἂν λογίζοιτο, ὅτι οὐ δεῖ ἀπό γε τοῦ ἀγαθοῦ φεύγειν, ἀλλ᾽ ὅτι 
᾿ς ΄ , 2 ΄ Ἂ 4 ε Ἃ, πος ᾿ μάλιστα παραμένειν, διὸ ἀλογίστως ἂν φεύγοι" ὁ δὲ νοῦν ἔχων 

ἐπιθυμοῖ που ἂν ἀεὶ εἶναι παρὰ τῷ αὑτοῦ βελτίονι. καίτοι 
“ 5. ΄ Ε ΄ὔ 5. ἜΑ ΑΝ ας Ν νι ᾧ υὕτως, ὦ Σώκρατες, τοὐναντίον εἶναι εἰκὸς ἢ ὃ νῦν δὴ ἐλέγετο" 

τοὺς μὲν γὰρ φρονίμους ἀγανακτεῖν ἀποθνήσκοντας πρέπει, τοὺς 
,) ἡ , ᾿ 3 ΄ 5 ε 7 ε ΚΑ δ᾽ ἄφρονας χαίρειν. ἀκούσας οὖν ὁ Σωκράτης ἡσθῆναΐί τέ μοι 

ἔδοξε τῇ τοῦ Κέβητος πραγματείᾳ, καὶ ἐπιβλέψας εἰς ἡμᾶς" “ἀεί 
ᾶ ΚΝ εε ΄ ΄ Ν Ε] ἊΝ Ν Ε] ΄ὔ 3..ΩΓ 

τοι; ἔφη, “ὁ Κέβης λόγους τινὰς ἀνερευνᾷ καὶ οὐ πάνυ εὐθέως 

ἐθέλει πείθεσθαι, ὅ τι ἄν τις εἴπῃ. καὶ ὁ Σιμμίας" “ἀλλὰ μήν, 

ὅφη, ᾿ὦ Σώκρατες, νῦν γέ μοι δοκεῖ τι καὶ αὐτῷ λέγειν Κέβης" 

τί γὰρ ἂν βουλόμενοι ἄνδρες σοφοὶ ὡς ἀληθώς δεσπότας ἀμεί- 
ΕΣ μ᾽ ᾿ὰ Ν « Ψ » ΄ » ." ’ὔ 

νους αὐτῶν φεύγοιεν καὶ ῥᾳδίως ἀπαλλάττοιντο αὐτών ; καί 

μοι δοκεῖ Κέβης εἰς σὲ τείνειν τὸν λόγον, ὅτι οὕτω ῥᾳδίως 

19) 

ΗΕ 

68. 
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΄ ΤΙ ἘΝ , .Ν 3 γι" 3 φέρεις καὶ ἡμᾶς ἀπολείπων καὶ ἄρχοντας ἀγαθούς, ὡς αὐτὸς 
« “ Δ} τ. 2 «εχ, νον μι ε “ἡ ΄ 
ὁμολογεῖς, θεούς. “δίκαια, ἔφη, λέγετε. οἶμαι γὰρ ὑμᾶς λέγειν. 

ὅτι χρή με πρὸς ταῦτα ἀπολογήσασθαι ὥσπερ ἐν δικαστηρίῳ." 
ε ᾽ 3" Ξ 
πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. 

ὙΠ]. Φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, πειραθώ πιθανώτερον πρὸς ὑμᾶς 
ἀπολογήσασθαι ἢ πρὸς τοὺς δικαστάς. ἐγὼ γάρ, ἔφη, “ὦ Σιμ- 

Ιλ Ἂς ᾽ δὴ Ν . Τρ. 4 ῳ ἱρ ᾿ Ν Ν. 

μία τε καὶ Κέβης, εἰ μὲν μὴ ᾧμην ἥξειν πρῶτον μὲν παρὰ θεοὺς 
" ΄ ΝΕ ἜΕΝ δ Ν 4.9 ἕἦ 
ἄλλους σοφούς τε καὶ ἀγαθούς, ἔπειτα καὶ παρ᾽ ἀνθρώπους τε- 

7 5 “4 συ ΨΦ ΄Γ ΡΥ ΕΗ ϑιων ρ 

τελευτηκότας ἀμείνους τῶν ἐνθάδε, ἠδίκουν ἂν οὐκ ἀγανακτῶν 

τῷ θανάτῳ: νῦν δὲ εὖ ἴστε, ὅτι παρ᾽ ἄνδρας τε ἐλπίζω ἀφίξεσθαι 

ἀγαθούς" καὶ τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ διισχυρισαίμην" ὅτι μέν- 
Ν Ν Ἅ', 7] 5 Α, τ 33. μέ » 

τοι παρὰ θεοὺς δεσπότας πάνυ ἀγαθοὺς ἥξειν, εὖ ἴστε, ὅτι, εἴπερ 
" ΚΑ, ’ὔ ’, 3, Ν μὰς Ν τι ἄλλο τῶν τοιούτων, διισχυρισαίμην ἂν καὶ τοῦτο. ὥστε διὰ 
" » 4 ᾽ὔ 3 ἊΝ δ᾽ ᾽ » ᾽ὔ τ “" Ψ “- 

ταῦτα οὐχ ὁμοίως ἀγανακτώ, ἀλλ᾽ εὐελπίς εἰμι εἶναί τι τοῖς τε- 
΄ “ Ἂ ΄ὔ ΄ Ν » 

τελευτηκόσι καί, ὥσπερ γε καὶ πάλαι λέγεται, πολὺ ἄμεινον 
δι 3 χω Ἃ “ Ὠ] εὐ ν᾽ Δ το ΡΔΣ ε “ ἐν» ΄ὔ 

τοῖς ἀγαθοῖς ἢ τοῖς κακοῖς. τί οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ὦ Σώκ- 

ρατες ; αὐτὸς ἔχων τὴν διάνοιαν ταύτην ἐν νῷ ἔχεις ἀπιέναι, ἢ 
ΠῚ ε ““ ἋἍ Ν Ν ἌΣ “ » Ὁ. “- 3 

κἂν ἡμῖν μεταδοίης : κοινὸν γὰρ δὴ ἔμοιγε δοκεῖ καὶ ἡμῖν εἶναι 
3 ᾿Ξ Ὁ Ἂν { 3 ᾿ 2 ,ὔ Φ"Ν τ ΄ 

ἀγαθὸν τοῦτο, καὶ ἅμα σοι ἀπολογία ἐστίν, ἐὰν ἅπερ λέγεις 
6.5 , δ. “ἐν δ ,ὕ 2.0 ε ᾿ ᾿, ΄ 
ἡμᾶς πείσῃς. “ἀλλὰ πειράσομαι, ἔφη. “πρῶτον δὲ Κρίτωνα 

τόνδε σκεψώμεθα, τί ἐστιν ὃ βούλεσθαί μοι δοκεῖ πάλαι εἰπεῖν." 

τί, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Ἰζρίτων, ἄλλο γε ἢ πάλαι μοι λέγει ὁ μέλ- 

λων σοι δώσειν τὸ φάρμακον, ὅτι χρή σοι φράζειν ὡς ἐλάχιστα 

διαλέγεσθαι; φησὶ γὰρ θερμαίνεσθαι μᾶλλον διαλεγομένους, ᾿ 

δεῖν δὲ οὐδὲν τοιοῦτον προσφέρειν τῷ φαρμάκῳ" εἰ δὲ μή, ἐνίοτε 

ἀναγκάξεσθαι καὶ δὶς καὶ τρὶς πίνειν τούς τι τοιοῦτον ποιοῦντας ᾽ 
πο π ψ εν» δι δᾺ « 7 5 ’ 3 ἣν ͵ ἣ, ΄“ 

καὶ ὃ Σωκράτης" “ἔα, ἔφη, χαίρειν αὐτόν" ἀλλὰ μόνον τὸ ἑαυτοῦ 
« ε 4 Ὧν ͵ ὕΝ ν οΖ Ν Ἀπτο- ν᾿ παρασκευαζέτω ὡς καὶ δὶς δώσων, ἐὰν δὲ δέῃ, καὶ τρίς. “ἀλλὰ 

σχεδὸν μέν τ: ἤδη, ἔφη ὁ Κρίτων: “ἀλλά μοι πάλαι πράγματα 

παρέχει. “ἔα αὐτόν, ἔφη. ἀλλ᾽ ὑμῖν δὴ τοῖς δικασταῖς βού- 
λο ΠΝ Ἐπ λό » ὃ “ δι τὸ ἕ ’ὔ ϑνς ἃ 5 μαι ἤδη τὸν λόγον ἀποδοῦναι, ὥς μοι φαίνεται εἰκότως ἀνὴρ. 

τῷ ὄντι ἐν φιλοσοφίᾳ διατρίψας τὸν βίον θαρρεῖν μέλλων ἀπο- 

θανεῖσθαι καὶ εὔελπις εἶναι ἐκεῖ μέγιστα οἴσεσθαι ἀγαθά, 
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ἐπειδὰν τελευτήσῃ" πῶς ἂν οὖν δὴ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχοι, ὦ Σιμμία 
Ἂς ’ 3 Ν ͵ 7 

τε καὶ Κέβης, ἐγὼ πειράσομαι φράσαι. 

ΙΧ. Κινδυνεύουσι γὰρ ὅσοι τυγχάνουσιν ὀρθῶς ἁπτόμενοι 

φιλοσοφίας λεληθέναι τοὺς ἄλλους, ὅτι οὐδὲν ἄλλο αὐτοὶ ἐπιτη- 

δεύουσιν ἢ ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι. εἰ οὖν τοῦτο ἀληθές, ἄτο- 

πον δήπου ἂν εἴη προθυμεῖσθαι μὲν ἐν παντὶ τῷ βίῳ μηδὲν ἄλλο 
δ ἱρῷ “ ε Ν 3 τ “ ἁ ᾿' ἐφ ᾿ς ἢ τοῦτο, ἥκοντος δὲ δὴ αὐτοῦ ἀγανακτεῖν, ὃ πάλαι προεθυμοῦντό 

τε καὶ τ τορκυμῶ ἀν ΤΣ ε Σιμμίας γελάσας" “νὴ τὸν Δία, ἔφη, 

προ νοὶούῤνς οὐ πάνυ γέ με νῦν ΠΕ Ὑ ΤΟ: κλύον: γελάσαι. 

οἶμαι γὰρ ἂν δὴ τοὺς πολλοὺς αὐτὸ τοῦτο ἀκούσαντας δοκεῖν εὖ 

πάνυ εἰρῆσθαι εἰς τοὺς φιλοσοφοῦντας καὶ ξυμφάναι ἂν τοὺς ““ ἡ 
Ν ΓΚ ΡΤ α .Σ δ ν Ν ΄ { »νἮ»ν ε “ 

μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους καὶ πάνυ, ὅτι τῷ ὄντι οἵ φιλοσοφοῦντες 

θανατῶσι καὶ σφᾶς γε οὐ λελήθασιν, ὅτι ἀξιοί εἰσιν τοῦτο πασ- 

χειν. “καὶ ἀληθῆ γ᾽ ἂν λέγοιεν, ὦ Σιμμία, πλήν γε τοῦ σφᾶς 
Ν ’ ψ᾽ Ν 3 , 4 ΚᾺ ἮΝ; 4, ΝΜ» τ ᾽ὔ͵ μὴ λεληθέναι. λέληθεν γὰρ αὐτούς, ἣ τε θανατῶσι καὶ ἣ ἄξιοί 

εἰσιν θανάτου καὶ οἵου θανάτου οἱ ὡς ἀληθὼς φιλόσοφοι. 
5" Ἄν 3 ν « ἘΣ ΣΝ 5 Ἢ , τως θ᾿ ΕΘΝ ἢ ς εἴπωμεν γάρ, ἔφη, " πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαίρειν εἰπόντες ἐκείνοις 

ἡγούμεθά τι τὸν θάνατον εἶναι ;" “πάνυ γε, ἔφη ὑπολαβὼν ὁ ᾿ΓῸΣ ; ἡῳ: Ἡ, 
Ἂ 4 { μκ ἣν ἯΑ, δ] Ἁ ““ ἴω 

ιμμίας. “ἄρα μὴ ἄλλο τι ἢ τὴν τῆς ψυχῆς ἀπὸ τοῦ σώματος 
3 ͵ὔ Ν Ψ ΜῈ Ν δ᾽ ᾿ Ν ΠΣ Ἂς, ἴων 

ἀπαλλαγήν; καὶ εἶναι τοῦτο τὸ τεθνάναι, χωρὶς μὲν ἀπὸ τῆς 
΄-“ 3 ἥ, ᾿ ἣ 4. ᾿ δι να, Ν “ , Ν Ν ς ἀπαλλαγὲν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ τὸ σώμα γεγονέναι, χωρὶς δὲ Ἧ ᾿ : 

Ἁ Ν 5 τὸν Δ 3 “ Ἄλετα ᾽ φύων 

τὴν ψυχὴν ἀπὸ τοῦ σώματος ἀπαλλαγεῖσαν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν 

εἶναι; ἄρα μὴ ἄλλοτι ἢ θάνατος ἢ τοῦτο ; “ οὔκ, ἀλλὰ τοῦτο, 
, ἕ ΄ Ζ ΗΝ τ ΄ ΦᾺ " Ν μὲ , ᾿ τας δ 6 3 ,7ὔ 

ἔφη. “σκέψαι δή, ὦ ἀγαθέ, ἐὰν ἄρα καὶ σοὶ ξυνδοκῇ ἅπερ ἐμοί. 

ἐκ γὰρ τούτων μᾶλλον οἶμαι ἡμᾶς εἴσεσθαι περὶ ὧν σκοποῦμεν. 
΄ ’ὔ ͵ 5 Ν 5 5 “ Ἂ Ν φαίνεταί σοι φιλοσόφου ἀνδρὸς εἶναι ἐσπουδακέναι περὶ τὰς 

ἡδονὰς καλουμένας τὰς τοιάσδε, οἷον σίτων τε καὶ ποτῶν ᾽ 

“ἥκιστα, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Σιμμίας. “τί δέ; τὰς τών ἀφρο- 

δισίων ̓̓  ἐν ὑραμὼς. “τί δέ; τὰς ἄλλας τὰς περὶ τὸ σώμα ΠεΡα: 

πείας δοκεῖ σοι ττίμους ἡγεῖσθαι ὁ τοιοῦτος; οἷον ἱματίων 

σὲ ὅδια ερόντων κτήσεις καὶ ὑποδημάτων καὶ τοὺς ἄλλους καλλω- ή ἼΣ 
πισμοὺς τοὺς περὶ τὸ σώμα πότερον τιμᾶν δοκεῖ σοι ἢ ἀτιμάζειν, 

θ᾽ Ψ ἈΝ αν ον, ΄ὔ » “ ᾽ ζ 5 ᾽’ὔ » 

κασ' ὁσον μὴ πολλὴ ἀναγκὴ μετέχειν αὑτων ; ἀτιμάζειν ἐμοιγε Ε 
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δοκεῖ, ἔφη, “ὕ γε ὡς ἀληθῶς φιλόσοφος. “ οὐκοῦν ὅλως δοκεῖ 
205 «ς,ξ “ 7 Ψ » Ν ὸ “Ὁ μιν σοι, ἔφη, “ἡ τοῦ τοιούτου πραγματεία οὐ περὶ τὸ σῶμα εἶναι, 

εἰ “ τ 

ἀλλὰ καθ᾽ ὅσον δύναται ἀφεστάναι αὐτοῦ, πρὸς δὲ τὴν ψυχὴν 

τετράφθαι; “ ἔμοιγε. “ἄρ᾽ οὖν πρώτον μὲν ἐν τοῖς τοιούτοις 

δῆλός ἐστιν ὁ φιλόσοφος ἀπολύων ὃ τι μάλιστα τὴν ψυχὴν ἀπὸ 
“ κ ΄ , ΄ “Κι να ἦν » ΄ ὅγας 

τῆς τοῦ σώματος κοινωνίας διαφερόντως τών ἄλλων ἀνθρώπων ; 

“φαίνεται. “καὶ δοκεῖ γε δήπου, ὦ Σιμμία, τοῖς πολλοῖς ἀνθρώ- 
"δι ἊΝ ὧν ᾿-" κ Ν ὕ» » ἊΝ 5 » 

ποις, ᾧ μηδὲν ἡδὺ τών τοιούτων μηδὲ μετέχει αὐτῶν, οὐκ ἄξιον 

εἶναι ζῆν, ἀλλ᾽ ἐγγύς τι τείνειν τοῦ τεθνάναι ὁ μηδὲν φροντίζων 
“ “ὃ “ « ὃ Ν ει ΄ ’ 3 3 ( ι Ν “" ὰλ θῆ 

τῶν ἡδονών, αἵ διὰ τοῦ σώματός εἰσιν. “πάνυ μὲν οὖν ἀληθῆ 

λέγεις." 

Χ, “Τί δὲ δὴ περὶ αὐτὴν τὴν τῆς φρονήσεως κτῆσιν; 
ὲ 3 Ἂ ς “Ἁ ΕῚ ΕΣ 9 5 οἶ ’ την ’ὔὕ 

πότερον ἐμπόδιον τὸ σῶμα ἢ οὔ, ἐάν τις αὐτὸ ἐν τῇ ζητήσει 
᾿ Χ ΨΚ Εν - , ΄ «Ἢ " 

κοινωνὸν συμπαραλαμβάνῃ ; οἷον τὸ τοιόνδε λέγω" ἄρα ἔχει 
3 7 Ψ 5 ἣν εἰ, 5 Ἂς “-“ 3 7 ΕΒ. ΄' “Ἁ ἀλήθειάν τινα ὄψις τε καὶ ἀκοὴ τοῖς ἀνθρώποις, ἢ τά γε τοιαῦτα 
ΞΟ Κα δ ες 5 ΝΝ ᾿ “ "2. 9 ΄, 3 κ καὶ οἱ ποιηταὶ ἡμῖν ἀεὶ θρυλοῦσιν, ὅτι οὔτ᾽ ἀκούομεν ἀκριβὲς 

30 Ν » ε “Ἂ ων» 3 Ὁ “Ἂ εὶ Ν [ω 5 7 

οὐδὲν οὔτε ὁρῶμεν ; καίτοι εἰ αὗται τῶν περὶ τὸ σῶμα αἰσθή- 
Ἂς 3 ““ 5 Ἁ “ “ [2 » ΄- 

σεων μὴ ἀκριβεῖς εἰσιν μηδὲ σαφεῖς, σχολῇ αἵ γε ἄλλαι: πᾶσαι 
΄ ΄ χό ἢ πΥΥ ΑΝ ᾿ς ὃ - 4 γάρ που τούτων φαυλότεραι εἰσιν: ἢ σοὶ οὐ δοκοῦσιν ἢ “πάνυ 

μὲν οὖν, ἔφη. “πότε οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, “ἡ ψυχὴ τῆς ἀληθείας 

ἅπτεται : ὅταν μὲν γὰρ μετὰ τοῦ σώματος ἐπιχειρῇ τι σκοπεῖν, 

δῆλον ὅτι τότε ἐξαπατᾶται ὑπ’ αὐτοῦ. “ ἀληθῆ λέγεις." 

«ἄρ᾽ οὖν οὐκ ἐν τῴ λογίζεσθαι, εἴπερ που ἄλλοθι, κατάδηλον 
3 ἐν ,ὔ 7 “Δ » ᾿Ξ Ἣ 3 { λ ,ὔ δέ ΄ 

αὐτῇ γίγνεταί τι τῶν ὄντων : “ναί. ογίζεται δέ γέ που. 

τότε κάλλιστα, ὅ ὑτὴ ὕ δὲ λυπῇ, μήτε ἀκοὴ » ὅταν αὐτὴν τούτων μηδὲν παραλυπῇ, μήτε ἀκοὴ 

μήτε ὄψις μήτε ἀλγηδὼν μηδέ τις ἡδονή, ἀλλ᾽ ὅττι μάλιστα αὐτὴ 

καθ᾽ αὑτὴν γίγνηται ἐῶσα χαίρειν τὸ σῶμα, καὶ καθ᾽ ὅσον δύναται 

μὴ κοινωνοῦσα αὐτῷ μηδ᾽ ἁπτομένη ὀρέγηται τοῦ ὄντος. “ἔστι 

ταῦτα. “οὐκοῦν καὶ ἐνταῦθα ἡ τοῦ φιλοσόφου ψυχὴ μάλιστα 
5 7 ᾿, “Ἂ ᾿ς, Ψ, πι Ὁ 3 “ “ Ἀ »": ᾿Ὶ 

ἀτιμάζει τὸ σῶμα καὶ φεύγει ἀπ᾽ αὐτοῦ, ζητεῖ δὲ αὐτὴ καθ 

αὑτὴν γίγνεσθαι ;; “ φαίνεται. “τί δὲ δὴ τὰ τοιάδε, ὦ Σιμμία; 
᾿Ὰ ᾧ Ἰ ν 

φαμέν τι εἶναι δίκαιον αὐτὸ ἢ οὐδέν ; “ φαμὲν μέντοι νὴ Δία.᾽ 

“καὶ καλόν γέ τι καὶ ἀγαθόν ;; “πῶς δ᾽ οὐ ἢ; “ ἤδη οὖν πώποτέ 

᾿ 

Ρ ῃ, 
χρ, λέν καὶ λα. συνῶ! ὧδ κὰν ν 
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ὅς τι τῶν τοιούτων τοῖς ὀφθαλμοῖς εἶδες ; “ οὐδαμῶς, ἢ δ᾽ ὅ 

“ἀλλ᾽ ἄλλῃ τινὶ αἰσθήσει τῶν διὰ τοῦ σώματος ἐφήψω αὐτῶν ; 

λέγω δὲ τὸν πάντων, οἷον μεγέθους Το ᾿γλείας; ἰσχύος, καὶ 

τῶν ἄλλων ἑνὲ δ ὁ ἁπάντων τῆς οὐσίας, ὃ τυγχάνει ἕκαστον 

ὄν" ἄρα διὰ τοῦ πτώματός αὐτῶν τὸ ἀληθέστατον ΠΣ τ ἢ 

ὧδε ἔχει" ὃς ἂν μάλιστα ἡμῶν καὶ ἀκριβέστατα παρασκευάσηται 

ἰαυτὸ ἕκαστον διανοηθῆναι περὶ οὗ σκοπεῖ, οὗτος ἂν- ἐγγύτατα 

ἴοι τοῦ γνῶναι ἕκαστον ;" “πάνυ μὲν οὖν. “ ἄρ᾽ οὖν ἐκεῖνος 
ΗΝ ΤᾺ ΄ὔ Α φῳ μὲ ΄ 3 [οὐ “ 

ἂν τοῦτο ποιήσειε καθαρώτατα, ὅστις ὅτι μάλιστα αὐτῇ τῇ 

διανοίᾳ ἴοι ἐφ᾽ ἕκαστον, μήτε τὴν ὄψιν παρατιθέμενος ἐν τῴ 

διανοεῖσθαι μήτε τινὰ ἄλλην αἴσθησιν ἐφέλκων μηδεμίαν μετὰ 

τοῦ λογισμοῦ, ἀλλ᾽ αὐτῇ καθ᾽ αὑτὴν εἰλικρινεῖ τῇ διανοίᾳ 
3. ταῖν 3 ρα, ἢ 3 Ν 2 5 - ν᾿ 

χρώμενος αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ εἰλικρινὲς ἕκαστον ἐπιχειροῖ θηρεύειν 
“Ἅ "» 5 Ν ῳ 4 3 “ Δ ἊΨ ᾿ τῶν ὄντων, ἀπαλλαγεὶς ὅτι μάλιστα ὀφθαλμῶν τε καὶ ὦτων καὶ 

ὡς ἔπος εἰπεῖν ξύμπαντος τοῦ σώματος, ὡς ταράττοντος καὶ οὐκ 
ἘΦ. Ν Ν ͵7ὔ » 7 Ψ' Ἶ 2 

ἐῶντος τὴν ψυχὴν κτήσασθαι ἀλήθειάν τε καὶ φρόνησιν, ὅταν 

κοινωνῇ ; ἀρ’ οὐχ οὗτός ἐστιν, ὦ Σιμμία, εἴπερ τις καὶ ἄλλος, 
«ς ,ὔ “Ὁ " ᾽ ς ε "ἃ ΨῈ ες Ὁ ’ὔ ἘΞ 

ὁ τευξόμενος τοῦ ὄντος : ὑπερφυῶς, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ ὡς 

ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. 
« ΕἸ “ ΓΝ. ἢ " 4 ΄, ὔ 7 

ΧΙ. “Οὐκοῦν ἀνάγκη, ἔφη, “ἐκ πάντων τούτων παρί- 

στασθαι δόξαν τοιάνδε τινὰ τοῖς γνησίως φιλοσόφοις, ὥστε καὶ 
᾿, 5 ΄ “ἷν ΕΝ ΄ 7 “ 

πρὸς ἀλλήλους τοιαῦτα ἄττα λέγειν, ὅτι κινδυνεύει τοι ὥσπερ 
» ᾽ὔὕ » ΄ὔ [2 “ Ν “ ’ 5 “ ͵΄ [7 

ἀτραπός τις ἐκφέρειν ἡμᾶς μετὰ τοῦ λόγου ἐν τῇ σκέψει, ὅτι, 

ἕως ἂν τὸ σῶμα ἔχωμεν καὶ συμπεφυρμένη ἢ ἡμῶν ἡ ψυχὴ μετὰ 

γοιούτου κακοῦ, οὐ μή ποτε κτησώμεθα ἱκανῶς οὗ ἐπιθυμοῦμεν" 
ὃν δὲ “ 5, Νἄληθϑε ΄ ν ΤΣ ἀν τα τ" λ 

φαμὲν δὲ τοῦτο εἶναι τὸ ἀληθές. μυρίας μὲν γὰρ ἡμῖν ἀσχολίας 

ταρέχει τὸ σώμα διὰ τὴν ἀναγκαίαν τροφήν" ἔτι δέ, ἄν τινες 

νόσοι προσπέσωσιν, ἐμποδίζουσιν ἡμῶν τὴν τοῦ ὄντος θήραν. 
δ. Ψ ἈΝ ᾿" 2 “Ὁ Ν ἄ Ἂς 5 ἡ 

ἐρώτων δὲ καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ φόβων καὶ εἰδώλων παντο- 

δαπῶν καὶ φλυαρίας ἐμπίμπλησιν ἡμᾶς πολλῆς, ὥστε τὸ 

λεγόμενον ὡς ἀληθῶς τῷ ὄντι ὑπ᾽ αὐτοῦ οὐδὲ φρονῆσαι ἡμῖν 
. Ψ » 7 Ὶ ϑ, Ν Ν ͵ Δι ͵ Ἀ 

ἐγγίγνεται οὐδέποτε οὐδέν. καὶ γὰρ πολέμους καὶ στάσεις καὶ 
΄, ΣΕΥ. ΄ " Ν κ“ τ ΄ ᾽ ͵΄ 

μκάχας οὐδὲν ἄλλο παρέχει ἢ τὸ σώμα καὶ αἱ τούτου ἐπιθυμίαι, 
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διὰ γὰρ τὴν τῶν χρημάτων κτῆσιν πάντες οἱ πόλεμοι γίγνονται, 

τὰ δὲ χρήματα ἀναγκαζόμεθα κτᾶσθαι διὰ τὸ σώμα, δουλεύοντες 
δὰ Ψ 0 ἐφεεῆρς ΕΣ ͵ 3 λέ ΩΣ Ἄ φί 

τῇ τούτου θεραπείᾳ" καὶ ἐκ τούτου ἀσχολίαν ἄγομεν φιλοσοφίας 

πέρι διὰ πάντα ταῦτα. τὸ δ᾽ ἔσχατον πάντων, ὅτι, ἐάν τις ἡμῖν 

καὶ σχολὴ γένηται ἀπ᾽ αὐτοῦ καὶ τραπώμεθα πρὸς τὸ σκοπεῖν 

τι, ἐν ταῖς ζητήσεσιν αὖ πανταχοῦ παραπῖπτον θόρυβον παρέχει 
Ν κ ἈΠ»: , Ψ ᾿ ΄ 1 ἀν ον ἧς 

καὶ ταραχὴν καὶ ἐκπλήττει, ὥστε μὴ δύνασθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ 
“Ἂ Σ ᾿» 3 Ἂς 5᾽ ἔνὰν ες “ ὥ μέ 3 νὰ ὦ 

καθορᾶν τἀληθές, ἀλλὰ τῴ ὄντι ἡμῖν δέδεικται, ὅτι, εἰ μέλλομέν 
“ " 9 Ων 5 “Ὁ Ἂν, 9 ιν ψν ποτε καθαρῶς τι εἴσεσθαι, ἀπαλλακτέον αὐτοῦ καὶ αὐτῇ τῇ 

ψυχῇ θεατέον αὐτὰ τὰ πράγματα" καὶ τότε, ὡς ἔοικεν, ἡμῖν 

ἔσται οὗ ἐπιθυμοῦμέν τε καί φαμεν ἐρασταὶ εἶναι, φρονήσεως, 
2 Ἂν Ἂ ε ε ΄ Υ͂ “Ὁ Ν 5» 3 ἐπειδὰν τελευτήσωμεν, ὧς ὁ λόγος σημαίνει, ζῶσιν δὲ οὔ. εἶ 

γὰρ μὴ οἷόν τε μετὰ τοῦ σώματος μηδὲν καθαρῶς γνῶναι, δυοῖν 
’ὔ Ελ 5 Ἂν . 952 Ε.Ὶ 7 

θάτερον, ἢ οὐδαμοῦ ἔστιν κτήσασθαι τὸ εἰδέναι ἢ τελευτήσασιν" 
Ιᾳ Ἄν Ρ] Ἂς ) ε Ν ε Ἶ » ᾿' ἂν ᾿ τότε γὰρ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν ἡ ψυχὴ ἔσται χωρὶς τοῦ σώματος, 

πρότερον δ᾽ οὔ. καὶ ἐν ᾧ ἂν ζώμεν, οὕτως, ὡς ἔοικεν, ἐγγυτάτω 
2 7ὔ Ψ- 3557 ΣΝ ω ΄ Ν ε Ὡς ᾿" Ψ ἐσόμεθα τοῦ εἰδέναι, ἐὰν ὅ τι μάλιστα μηδὲν ὁμιλῶμεν τῷ σώματι 

Ν “ἡ [2 Ν “Ἂ 3 ᾽ ὦ ͵7 “Ἂ 

μηδὲ κοινωνώμεν, ὅ τι μὴ πᾶσα ἀνάγκη, μηδὲ ἀναπιμπλώμεθα τῆς 
7, ΄, 3 ἈΝ ΄ ξν ς 3 δον ν ΠῚ ε ᾿ τούτου φύσεως, ἀλλὰ καθαρεύωμεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἕως ἂν ὁ θεὸς 

᾿, ΞΘ -ὰ ͵ ε φὴ Ν Ω Ἂς, Ἂς 9 ἫΡ 

αὐτὸς ἀπολύσῃ ἡμᾶς" καὶ οὕτω μὲν καθαροὶ ἀπαλλαττόμενοι 

τῆς τοῦ σώματος ἀφροσύνης, ὡς τὸ εἰκός, μετὰ τοιούτων τε 
ΠΟΥ Ν ,ὔ ᾷ, οὐ 6 Α΄ δὲ ᾿ ᾳὖ τῷ ΄ κ“ ἐσόμεθα καὶ γνωσόμεθα δι’ ἡμῶν αὐτῶν πᾶν τὸ εἰλικρινές" τοῦτο 

δ᾽ ἐστὶν ἴσως τὸ ἀληθές. μὴ καθαρῷ γὰρ καθαροῦ ἐφάπτεσθαι 

μὴ οὐ θεμιτὸν ἧ. τοιαῦτα οἶμαι, ὦ Σιμμία, ἀναγκαῖον εἶναι πρὸς 

ἀλλήλους λέγειν τε καὶ δοξάζειν πάντας τοὺς ὀρθῶς φιλομαθεῖς. 

ἢ οὐ δοκεῖ σοι οὕτως ; “παντός γε μᾶλλον, ὦ Σώκρατες. 

ΧΙ]. “Οὐκοῦν, ἔφη ὁ Σωκράτης, “εἰ ταῦτα ἀληθῆ, ὦ ἑταῖρε, 
ἡ Ὁ -5 ἣν » 7, ΓΟ ΤΟ ΑῚ ,ὕ , ΩΝ - » 

πολλὴ ἐλπὶς ἀφικομένῳ οἷ ἐγὼ πορεύομαι, ἐκεῖ ἱκανῶς, εἴπερ 

που ἄλλοθι, κτήσασθαι τοῦτο, οὗ ἕνεκα ἡ πολλὴ πραγματεία 
«ς Ὁ 5 “ ΄ ’ὔ 4 “ ῳ 3 ’ ε -“ 

ἡμῖν ἐν τῷ παρελθόντι βίῳ γέγονεν, ὥστε ἥ γε ἀποδημία ἡ νῦν 
᾽7 ὃς » θ “ ἐλ. (ὃ ’, Ἀ » λ 

μοι προστεταγμένη μετὰ ἀγαθῆς ἐλπίδος γίγνεται καὶ ἄλλῳ 
Ε ,..4 ς »“" ν « 3 Ν [4 “ 

ἀνδρί, ὃς ἡγεῖταί οἱ παρεσκευάσθαι τὴν διάνοιαν ὥσπερ κεκα- 
τς ᾽ ( ᾽ὔ Ν ων 42} «ε ͵,ὕ ζ 7 δ 4 θαρμένην. “πάνυ μὲν οὖν, ἔφη ὁ Σιμμίας. “ κάθαρσις δὲ εἶναι 
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ἄρα οὐ τοῦτο ξυμβαίνει, ὅπερ πάλαι ἐν τῷ λόγῳ λέγεται, τὸ 
΄, “ ΄, 5. Χ κ᾿ ΄, κ κ ν 5327 χωρίζειν ὅτι μάλιστα ἀπὸ τοῦ σώματος τὴν ψυχὴν καὶ ἐθίσαι 

αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν πανταχόθεν ἐκ τοῦ σώματος συναγείρεσθαι τε 
Δι. 2 ,ὔ Ἂ 3 “ Ν Ν Ν ὡς ῈῚ Ὁ αν δὰ 7 καὶ ἀθροίζεσθαι, καὶ οἰκεῖν κατὰ τὸ δυνατὸν καὶ ἐν τῷ νῦν παρόντι 
ιν "3; [ή ᾿ θ᾽ «ε 4 2 λ Ψ ὰ 5 ὃ “ 

καὶ ἐν τῷ ἔπειτα μόνην καθ᾽ αὑτήν, ἐκλυομένην ὥσπερ ἐκ δεσμῶν 

ἐκ τοῦ σώματος " “πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. “ οὐκοῦν τοῦτό γε 
΄ δὴν ΄ Ντολ Ν ἈΝ ἣν ὩΣ τς. ΄, θάνατος ὀνομάζεται, λύσις καὶ χωρισμὸς ψυχῆς ἀπὸ σώματος ; 

“παντάπασί γε, ἢ δ᾽ ὅς. “λύειν δέ γε αὐτήν, ὥς φαμεν, προθυ- 
ΡΞ 3. ἃ ᾿ ἈΝ ,ὔ ε Ν - 9 θῷ «νι ς μοῦνται ἀεὶ μάλιστα καὶ μόνοι οἱ φιλοσοφοῦντες ὀρθῶς, καὶ τὸ 

΄ ως ἢ ὦ» 3 ων Χ ν δ ν Ν Ν 
μελέτημα αὐτὸ τοῦτό ἐστιν τῶν φιλοσόφων, λύσις καὶ χωρισμὸς 

μὲ κ᾿ 7 " "2 ς , ἘΠ .3 - Φ 3 
ψυχῆς ἀπὸ σώματος, ἢ οὐ ; “ φαΐνεται. οὐκοῦν, ὅπερ ἐν 
ει ΝΥ “-“ ΠῚ ΕἸΣ ΕΣ ᾽᾿ "Ἢ ν ΡῚ “ ἀρχῆ ἔλεγον, γελοῖον ἂν εἴη ἄνδρα παρασκευάζονθ᾽ ἑαυτὸν ἐν τῷ 

Ψ “ Σ 7 Ωὲ “ Ἃ { “ “ ος δ . βίῳ ὅ τι ἐγγυτάτω ὄντα τοῦ τεθνάναι οὕτω ζῆν, κἄπειθ᾽ ἥκοντος 
9 ἴω Ψ, 5 »“ 5» “ 3 ζ “-“ ΕῚ 3Ξ'᾽. 6 ζ “ αὐτῷ τούτου ἀγανακτεῖν : οὐ γελοῖον ; “πῶς δ᾽ οὐ; “τῷ 

ὄντι ἄρα, ἔφη, “ὦ Σιμμία, οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀποθνήσκειν 
ΝᾺ " Ὡς ΄ Φ 3 εκ 2 7 , 

μελετῶσι, καὶ τὸ τεθνάναι ἥκιστα αὐτοῖς ἀνθρώπων φοβερόν. 

ἐκ τῶνδε δὲ σκόπει. εἰ γὰρ διαβέβληνται μὲν πανταχῇ τῷ . εἰ γὰρ ἤνται μ χῇ τᾷ 
, 5.5. ἢ, Ν ᾽ ΤῊΣ ἄρ 5 γ᾿ Ν Ἂ " σώματι, αὐτὴν δὲ καθ᾽ αὑτὴν ἐπιθυμοῦσι τὴν ψυχὴν ἔχειν, 
ξ,. Ν » 5 “ Ν 5 »“ 3 Ν 

τούτου δὲ γιγνομένου εἰ φοβοῖντο καὶ ἀγανακτοῖεν, οὐ πολλὴ 
νᾺ 5 ,ὔ ε} 3 Ἀ ε Ε Ἁ δ 4 » 2 δῳ 

ἂν ἀλογία εἴη, εἰ μὴ ἄσμενοι ἐκεῖσε ἴοιεν, οὗ ἀφικομένοις ἐλπίς 

: ὃ διὰ βίου ἤρω εἶν: ἤρων δὲ φρονή ᾿ ᾧ τε διεβέ ἐστιν οὗ διὰ βίου ἤρων τυχεῖν" ἤρων δὲ φρονήσεως" ᾧ τε διεβέ- 

βληντο, τούτου ἀπηλλάχθαι συνόντος αὐτοῖς ; ἢ ἀνθρωπίνων 
Ν “Ἅὦ Ν “ Ν 4 3 7 Ν Ἂ 

μὲν παιδικῶν καὶ γυναικῶν καὶ υἱέων ἀποθανόντων πολλοὶ δὴ 

ἑκόντες ἠθέλησαν εἰς “Αἰδου ἐλθεῖν, ὑπὸ ταύτης ἀγόμενοι τῆς 
ΕῚ 7 ἴων Ἄ  οἢ ᾽ 2 κι ὃ) 2 ͵ Ν ,ὔ 

ἐλπίδος, τῆς τοῦ ὀψεσθαί τε ἐκεῖ ὧν ἐπεθύμουν καὶ συνέσεσθαι:" 
7 Ν " -- "Μ 5 ζω Ν Χ ͵ Ν 

φρονήσεως δὲ ἄρα τις τῷ ὄντι ἐρῶν, καὶ λαβὼν σφόδρα τὴν 
5 7ὔ ᾿ “ 

αὐτὴν ταύτην ἐλπίδα, μηδαμοῦ ἄλλοθι ἐντεύξεσθαι αὐτῇ ἀξίως 

λόγου ἢ ἐν “Αἰδου, ἀγανακτήσει τε ἀποθνήσκων καὶ οὐκ ἄσμενος 

εἶσιν αὐτόσε; οἴεσθαί γε χρή, ἐὰν τῷ ὄντι γε ἢ, ὦ ἑταῖρε, 

φιλόσοφος: σφόδρα γὰρ αὐτῷ ταῦτα δόξει, μηδαμοῦ ἄλλοθι 

καθαρῶς ἐντεύξεσθαι φρονήσει ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖ, εἰ δὲ τοῦτο οὕτως 

ἔχει, ὅπερ ἄρτι ἔλεγον, οὐ πολλὴ ἂν ἀλογία εἴη, εἰ φοβοῖτο τὸν 

θάνατον ὁ τοιοῦτος ; “πολλὴ μέντοι νὴ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. 
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ΧΤΠ]. “Οὐκοῦν ἱκανόν σοι τεκμήριον, ἔφη, “τοῦτο ἀνδρός, 

ὃν ἂν ἴδῃς ἀγανακτοῦντα ὑέλλοντα ἀποθανεῖσθαι, ὅτι οὐκ ἄρ᾽ ἣν 

φιλόσοφος ἀλλά τις φιλοσώματος; ὁ αὐτὸς δέ που οὗτος 
΄ Η] Ν » Ἂς ΄ δ ς. Ψ ν τυγχάνει ὧν καὶ φιλοχρήματος καὶ φιλότιμος, ἤτοι τὰ ἕτερα 

ΓΑ Ἂν» 5 ΄ ) ζ ΄ ΦῪ ἢ «" Ὡ ς εἰν: ) τούτων ἢ ἀμφότερα. πάνυ, ἔφη, “ἔχει οὕτως, ὡς λέγεις. 

«ἄρ᾽ οὖν, ἔφη, “ὦ Σιμμία, οὐ καὶ ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία τοῖς 
“ 7 τλ , 3 ΠΣ. ἊΣ ΄, ον 

οὕτω διακειμένοις μάλιστα προσήκει " “πάντως δήπου, ἐφη. 
ζ Σ “ δύο ’ “Δ Ἂς «ε Ὥλια "2 

οὐκοῦν καὶ ἢ σωφροσύνη, ἣν καὶ οἱ πολλοὶ ὀνομάζουσι σωφρο- 

σύνην, τὸ περὶ τὰς ἐπιθυμίας μὴ ἐπτοῆσθαι, ἀλλ᾽ ὀλιγώρως 

ἔχειν καὶ κοσμίως, ἄρ᾽ οὐ τούτοις μόνοις προσήκει τοῖς μάλιστα 

τοῦ σώματος ὀλιγωροῦσίν τε καὶ ἐν φιλοσοφίᾳ ζῶσιν ἢἢ 

« ἀνάγκη, ἔφη. “ εἰ γὰρ ἐθέλεις, ἢ δ᾽ ὅς, “ ἐννοῆσαι τήν γε τῶν 
» 2 ᾿ ’ ' “Ὃ " Ἂ 

ἄλλων ἀνδρείαν τε καὶ σωφροσύνην, δόξει σοι εἶναι ἄτοπος. 

«πῶς δή, ὦ Σώκρατες " “οἶσθα, ἢ δ᾽ ὅς, “ὅτι τὸν θάνατον 

ἡγοῦνται πάντες οἱ ἄλλοι τῶν μεγάλων κακῶν ; “ καὶ μάλ᾽, 
μὴ ζ 3 τὸ ᾿Α “ « ΄ 5 ““ ε 

ἔφη. “οὐκοῦν φόβῳ μειζόνων κακῶν ὑπομένουσιν αὐτῶν οἵ 
3 ἘΠῚ Ν 3 Φ ε ΄ 4.» ὰ κ ἊΣ 
ἀνδρεῖοι τὸν θάνατον, ὅταν ὑπομένωσιν ; “ἔστι ταῦτα. “τῷ 

δεδιέναι ἄρα καὶ δέει ἀνδρεῖοί εἶσι πάντες πλὴν οἱ φιλόσοφοι. 

καίτοι ἄλογόν γε δέει τινὰ καὶ δειλίᾳ ἀνδρεῖον εἶναι. “πάνυ 
ἈΝ ΓΕ ΡΣ, δὲ ε , 4 ἩρΟο 5 Ε δ - ΄ μὲν οὖν. “τί δὲ οἱ κόσμιοι αὐτῶν ; οὐ ταὐτὸν τοῦτο πεπόν- 

5 Ψ Ν ͵ὔ ᾽7ὔ 5 » ᾽ 3 ’ 

θασιν: ἀκολασίᾳ τινὶ σώφρονές εἶσιν; καίτοι φαμέν γε ἀδύνατον 
5. 3 ἢ. ὦ .ὕνς ΄, ΄, Ψ Ν ΄, κ᾿ 

εἶναι, ἀλλ᾽ ὅμως αὐτοῖς συμβαίνει τούτῳ ὅμοιον τὸ πάθος τὺ 
Ν ’ Ἂς ᾿Ρ ῳ» [4 Ν ὌΣ Ψ' περὶ ταύτην τὴν εὐήθη σωφροσύνην: φοβούμενοι γὰρ ἑτέρων 

«ς ““ “Ἂ ἊΣ 3 “ » ’, ᾿ ᾿Ξ ΚΝ ἡδονῶν στερηθῆναι καὶ ἐπιθυμοῦντες ἐκείνων, ἄλλων ἀπέχονται 

ὑπ’ ἄλλων κρατούμενοι. καίτοι καλοῦσί γε ἀκολασίαν τὸ ὑπὸ 
“ ς “ " 3 ) ὦ ’ » -“ ’ 

τῶν ἡδονῶν ἄρχεσθαι" ἀλλ᾽ ὅμως συμβαΐνει αὐτοῖς κρατουμένοις 

ὑφ᾽ ἡδονῶν κρατεῖν ἄλλων ἡδονῶν. τοῦτο δ᾽ ὅμοιόν ἐστιν ᾧ 
“ μ᾽ 2 ΄ ζω ΄ Ν 3 5 ᾽7ὔ » Ν 

νῦν δὴ ἐλέγετο, τῷ τρόπον τινὰ δι’ ἀκολασίαν αὐτοὺς σεσω- 
τ ρΩ ἋΣ σνφο χα ΄ “πὶ , Χ ν ᾽ φρονίσθαι.᾽ “ἔοικε γάρ. “ὦ μακάριε Σιμμία, μὴ γὰρ οὐχ 

“ 5 ε » θὴ »Ἶ 5 ᾿ ΣᾺΝ 7 οὃ , Ν ε Ἀ , 

αὕτη ἢ ἡ ὀρθὴ πρὸς ἀρετὴν ἀλλαγή, ἡδονὰς πρὸς ἡδονὰς καὶ 

λύπας πρὸς λύπας καὶ φόβον πρὸς φόβον καταλλάττεσθαι, καὶ 
3 Ν 3}: 7 Ὡ , 3 4 Φ'΄ “5 -“ ’ 

μείζω πρὸς ἐλάττω, ὥσπερ νομίσματα, ἀλλ᾽ ἢ ἐκεῖνο μόνον τὸ 
7 3 , 2 Ν μὰ Ἄ 4 “- ΄ 

νόμισμα ὀρθόν, ἀντὶ οὗ δεῖ ἅπαντα ταῦτα καταλλάττεσθαι, 
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φρόνησις, καὶ τούτου μὲν πάντα καὶ μετὰ τούτου ὠνούμενά τε καὶ 
πιπρασκόμενα τῷ ὄντι ἢ καὶ ἀνδρεία καὶ σωφροσύνη καὶ δικαιο- 

γύνη καὶ ξυλλήβδην ἀληθὴς ἀρετὴ μετὰ φρονήσεως, καὶ προσγιγ- 
΄ Ἵν,.5 ᾽ὔ ᾿ς κα Ὰ Ν 7ὔ Ν “ » νομένων καὶ ἀπογιγνομένων καὶ ἡδονῶν καὶ φόβων καὶ τῶν ἄλλων 

΄ “ , ’ ἊΝ 7 Ἂς 3 ’ πάντων τῶν τοιούτων: χωριζόμενα δὲ φρονήσεως καὶ ἀλλαττό- 
3 ἥπι δ ͵7 Ν ᾽ὔ εν Φ Ξ 3 Ν ὃ; 

μενα ἀντὶ ἀλλήλων μὴ σκιαγραφία τις ἦ ἡ τοιαύτη ἀρετὴ καὶ 
ἈΝ; 3 ἣν δώδ ᾿ δὲ ε Ν δ᾽ λ θὲ ᾽ Ν 

τῷ ὄντι ἀνδραποδώδης τε καὶ οὐδὲν ὑγιὲς οὐδ᾽ ἀληθὲς ἔχῃ, τὸ 

δ᾽ ἀληθὲς τῷ ὄντι ἧ κάθαρσις τις τῶν τοιούτων πάντων, καὶ ἡ 
4 Ν ὁ ,ὔ χω 5 7 Ἁ Ξνο Ν ε ’ σωφροσύνη καὶ ἡ δικαιοσύνη καὶ ἀνδρεία καὶ αὐτὴ ἡ φρόνησις 

μὴ καθαρμός τις ἧ. καὶ κινδυνεύουσι καὶ οἱ τὰς τελετὰς ἡμῖν 

οὗτοι καταστήσαντες οὐ φαῦλοι εἶναι, ἀλλὰ τῷ ὄντι πάλαι 
ἄρεον .“ ἃ Ἂ 3 ᾿κ . ἡ ν ἢ δ 3 ͵ 3 Ἃ αἰνίττεσθαι, ὅτι, ὃς ἂν ἀμύητος καὶ ἀτέλεστος εἰς ᾿Αιδου ἀφίκη- 

5 ἐς ’ὔ ε Ν ν" Ν ὡ ται, ἐν βορβόρῳ κείσεται, ὁ δὲ κεκαθαρμένος τε καὶ τετελεσμένος 
Σ “ 3 7 Ν “ 5 ἐφ 5 Ν ἣν ͵7ὔ 4 

ἐκεῖσε ἀφικόμενος μετὰ θεῶν οἰκήσει. εἰσὶν γὰρ δή, ὥς φασιν 

οἱ περὶ τὰς τελετάς, ναρθηκοφόροι μὲν πολλοί, βάκχοι δέ τε 
[ω͵ : Ὁ ᾿ φυσι ΝΥ Ν 9 Ν 7 5» δ δ ς 

παῦροι" οὗτοι δ᾽ εἰσὶν κατὰ τὴν ἐμὴν δόξαν οὐκ ἄλλοι ἢ οἱ 

πεφιλοσοφηκότες ὀρθῶς. ὧν δὴ καὶ ἐγὼ κατά γε τὸ δυνατὸν 

οὐδὲν ἀπέλιπον ἐν τῷ βίῳ, ἀλλὰ παντὶ τρόπῳ προυθυμήθην 
΄ 5 )», χ 7, ΄ 5 ἂν ΕΟ 

γενέσθαι" εἰ δ᾽ ὀρθῶς προυθυμήθην καί τι ἠνύσαμεν, ἐκεῖσε 

ἐλθόντες τὸ σαφὲς εἰσόμεθα, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, ὀλίγον ὕστερον, ὡς 

ἐμοὶ δοκεῖ. ταῦτ᾽ οὖν ἐγώ, ἔφη, “ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ἀπολο- 
“Ὁ ε 5 3 ε “Ὁ 3 δὲ , εἾ Ἀ » θ ́ῷ ͵ 

γοῦμαι, ὡς εἰκότως ὑμᾶς τε ἀπολείπων καὶ τοὺς ἐνθάδε δεσπότας 
» π ΄ 5.) 9 γα! - ΄ Ἰϑσέῶ 9 λον ὑὴν 

γὺ χαλεπῶς φέρω οὐδ᾽ ἀγανακτῶ, ἡγούμενος κἀκεῖ οὐδὲν ἧττον 

ἢ ἐνθάδε δεσπόταις τε ἀγαθοῖς ἐντεύξεσθαι καὶ ἑταίροις" τοῖς 
ἈΝ » 5 7 “4 3) “5 « “-“ ͵ Ε] 

δὲ πολλοῖς ἀπιστίαν παρέχει" εἴ τι οὖν ὑμῖν πιθανώτερός εἰμι 
» »..9 ἂν ΕΒ »“ Ἂθ “ 3 9 Ε , 

ἐν τῇ ἀπολογίᾳ ἢ τοῖς ᾿Αθηναίων δικασταῖς, εὖ ἂν ἔχοι. 

ΧΙΝ. Εἰπόντος δὴ τοῦ Σωκράτους ταῦτα ὑπολαβὼν ὁ 

Κέβης ἔφη: “ὦ Σώκρατες, τὰ μὲν ἄλλα ἔμοιγε δοκεῖ καλῶς 

λέγεσθαι, τὰ δὲ περὶ τῆς ψυχῆς πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει τοῖς 
» ΄ 7 2 Ἄ, » ΧΔλ' “ “ 7 5. Ἂν 3" 

ἀνθρώποις, μή, ἐπειδὰν ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος, οὐδαμοῦ ἔτι ἢ, 

ἀλλ᾽ ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διαφθείρηταί τε καὶ ἀπολλύηται, ἣ ἂν ὁ 
Μ Ε] 7 52 Χ 2 ΄ “ ͵ὕ Ν 

ἄνθρωπος ἀποθνήσκῃ" εὐθὺς ἀπαλλαττομένη τοῦ σώματος καὶ 
2 ΄ “ “ δ  ᾿ Ν 
ἐκβαίνουσα ὥσπερ πνεῦμα ἢ καπνὸς διασκεδασθεῖσα οἴχηται 

Β 
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ΚΣ 

ὃ έ ὶ οὐδὲν ἔ ὑδαμοῦ γῆ). ἐπει, εἴπερ εἴη που αὐτὴ ιαπτομένη καὶ οὐδὲν ἔτι οὐδαμοῦ . ἐπει, εἴπερ εἴη που αὑτὴ 

καθ᾽ αὑτὴν συνηθροισμένη καὶ ἀτηλλαγμένη τούτων τῶν κακὼν 

ὧν σὺ νῦν δὴ διῆλθες, πολλὴ ἂν ἐλπὶς εἴη καὶ καλή, ὦ Σώκρατες, 
“ “ ἐ Ψ 

ὡς ἀληθῆ ἐστιν ἃ σὺ λέγεις: ἀλλὰ τοῦτο δὴ ἴσως οὐκ ὀλίγης 
4 “ Ἂ ψ,. ᾿ ΕΣ τ Ἂς 5» ὰ 

παραμυθίας δεῖται καὶ πίστεως, ὡς ἔστι τε ἡ ψυχὴ ἀποθανόντος 

τοῦ ἀνθρώπου καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν. “ ἀληθῆ, 

ἔφη, “ λέγεις, ὁ Σωκράτης, “ὦ Κέβης: ἀλλὰ τί δὴ ποιῶμεν ; 

ἢ περὶ αὐτῶν τούτων βούλει διαμυθολογώμεν, εἴτε εἰκὸς οὕτως 

ἔχειν εἴτε μή" “ἔγωγε οὖν, ἔφη ὁ Κέβης, “ ἡδέως ἂν ἀκού- 
“ 7 Υ Ν 9. ΤΆΣ Εν : Ἁ . 8 Ὧν . σαιμι, ἥντινα δόξαν ἔχεις περὶ αὐτῶν. “ οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι, ἢ 

δ᾽ [ ε ἊΣ ν ς .] “ “Ἃ ΕῚ ᾽ δ᾽ 5 ὃ 

ὃς ὁ Σωκράτης, “ εἰπεῖν τινα νῦν ἀκούσαντα, οὐδ᾽ εἰ κωμῳδιο- 
ἃς μὰ ε 5 “Ἂ , 3 οἾ ΄ Ν 7 

ποιὸς εἴη, ὡς ἀδολεσχῶ καὶ οὐ περὶ προσηκόντων τοὺς λόγους 

ποιοῦμαι. εἶ οὖν δοκεῖ, χρὴ διασκοπεῖσθαι. 

ΧΥ, Σκεψώμεθα δὲ αὐτὸ τῇδέ πῃ, εἴτ᾽ ἄρα ἐν “Αἰδου εἰσὶν 
«ε Ν Υ “Ἁ 2 7 ω Ἁ Υ Ἂς 

αἱ ψυχαὶ τελευτησάντων τῶν ἀνθρώπων εἴτε καὶ οὔ. παλαιὸς 
Ν 4. μ , “Ὁ 7 ε Ν 2 , 3 ,ὔ μὲν οὖν ἔστι τις λόγος, οὗ μεμνήμεθα, ὡς εἰσὶν ἐνθένδε ἀφικόμεναι 

5 “ Ν “Ὁ 5 “Ἁ Ν Ψ 3 χε ἐκεῖ, καὶ πάλιν γε δεῦρο ἀφικνοῦνται καὶ γίγνονται ἐκ τῶν 
4 Ν 5 ΔΖ) “ μι “ , 3 .» 

τεθνεώτων᾽ καὶ εἰ τοῦθ᾽ οὕτως ἔχει, πάλιν γίγνεσθαι ἐκ τῶν 

ἀποθανόντων τοὺς ζῶντας, ἄλλο τι ἢ εἶεν ἂν αἵ ψυχαὶ ἡμῶν. 

ἐκεῖ; οὐ γὰρ ἄν που πάλιν ἐγίγνοντο μὴ οὖσαι, καὶ τοῦτο 

ἱκανὸν τεκμήριον τοῦ ταῦτ᾽ εἶναι, εἰ τῷ ὄντι φανερὸν γίγνοιτο, 
ῳ 5 ’ὔ » ᾽7, ε δι ιν ἈΝ ͵ ἧς ὅτι οὐδαμόθεν ἄλλοθεν γίγνονται οἱ ζώντες ἢ ἐκ τῶν τεθνεώτων 

εἰ δὲ μὴ ἔστι τοῦτο, ἄλλου ἄν του δέοι λόγου. “ πάνυ μὲν οὖν,᾿. 

ἔφη ὃ Κέβης. “μὴ τοίνυν κατ’ ἀνθρώπων, ἢ δ᾽ ὅς, “ σκόπει 
’ὔ “ 5 ΄ εν - 9 ἣν ᾿ν Ν , [4 

μόνον τοῦτο, εἰ βούλει ῥᾷον μαθεῖν, ἀλλὰ καὶ κατὰ ζῴων πάντων 
Ν κε ἣ; ,7 ῳ " ΄ Ν ΄ καὶ φυτῶν, καὶ ξυλλήβδην ὅσαπερ ἔχει γένεσιν, περὶ πάντων 

5 ἡ Δ 54 ε Ν ’, ΄ , "» Ἂ» “Ἂ 

εἰδῶμεν, ἄρ᾽ οὑτωσὶ γίγνεται πάντα, οὐκ ἄλλοθεν ἢ ἐκ τῶν 

ἐναντίων τὰ ἐναντία, ὅσοις τυγχάνει ὃν τοιοῦτόν τι, οἷον τὸ καλὸν 
ϑ » »" "ὦ ’ὔὕ Ν δί ἰδί “ » Ν ἄλλ δὺ Ἀ ᾽ 

τῷ αἰσχρῷ ἐναντίον που καὶ δίκαιον ἀδίκῳ, καὶ ἄλλα δὴ μυρία 

οὕτως ἔχει. τοῦτο οὖν σκεψώμεθα, ὧρα ἀναγκαῖον, ὅσοις ἔστι 
2 ’, ’ " 5" ᾿, ὮΝ. 3 ΄Ὁ ΕΣ ϑ' τι ἐναντίον, μηδαμόθεν ἄλλοθεν αὐτὸ γίγνεσθαι ἢ ἐκ τοῦ αὐτῷ 

» ΄ - " κδ7 ͵ Ἄν ϑκ. ιν ἢ 
ἐναντίου. οἷον ὅταν μεῖζόν τι γίγνηται, ἀνάγκη που ἐξ ἐλάτ- 

τονος ὄντος π᾿οότερον ἔπειτα μεῖζον γίγνεσθαι ;; “ ναί. “ οὐκοῦν 
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ἌἊ ᾿ ,’ 2 ᾽ὔ Η͂ Ὡ κἂν ἔλαττον γίγνηται, ἐκ μείζονος ὄντος πρότερον ὕστερον 7] 
Ν ἷ ͵7ὔ ᾽ εἰ ἵ “ ὯΝ ᾿. Χ Χ 2 3 

ἔλαττον γενήσεται ; “ἔστιν οὕτω,᾽ ἔφη. “ καὶ μὴν ἐξ ἰσχυρο- 
,7ὔ Ν 5 ᾽ὔ 5 ὃ ΄ὔ ᾿ὖ θᾷ Αι ζ 7 

τέρου τὸ ἀσθενέστερον καὶ ἐκ βραδυτέρου τὸ θᾶττον ;" “πάνυ 
᾽ { ’ δέ »" “ , 5 » Ρ] ᾽ὔ ὌΠ Ω γε. “τίδέ; ἄν τι χεῖρον γίγνητα., οὐκ ἐξ ἀμείνονος, καὶ ἂν 

δικαιότερον, ἐξ ἀδικωτέρου ἡ “πῶς γὰρ οὔ; “ἱκανῶς οὖν, 
Ἵ «}" “Ὁ “ ΄ 4 ΄ 2 2 ΄ ἈΝ 
ἔφη, “ἔχομεν τοῦτο, ὅτι πάντα οὕτω γίγνεται, ἐξ ἐναντίων τὰ 

ἐναντία πράγματα ᾿ “πάνυ γε. “τί δ' αὖ; ἔστι τι καὶ 

τοιόνδε ἐν αὐτοῖς, οἷον μεταξὺ ἀμφοτέρων πάντων τῶν ἐναντίων 
ἄν " τ ΄ ΄ ΠΕΡῚ Ν ς ψθνὴς δος αι ΠΡ εἰρον 

δυοῖν ὄντοιν δύο γενέσεις, ἀπὸ μὲν τοῦ ἑτέρου ἐπὶ τὸ ἕτερον, ἀπὸ Β 

δ᾽ αὖ τοῦ ἑτέρου πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον" μείζονος μὲν πράγματος 
ΝΣ [ς Ν Ε Ν 7, ἕᾧ “ , καὶ ἐλάττονος μεταξὺ αὔξησις καὶ φθίσις, καὶ καλοῦμεν οὕτω 

τὸ μὲν αὐξάνεσθαι, τὸ δὲ φθίνειν  “ ναί, ἔφη. “ οὐκοῦν καὶ 

διακρίνεσθαι καὶ συγκρίνεσθαι, καὶ ψύχεσθαι καὶ θερμαίνεσθαι, 

καὶ πάντα οὕτω, κἂν εἰ μὴ χρώμεθα τοῖς ὀνόμασιν ἐνιαχοῦ, 
3 2" “ “ι΄ φῳ " Ε “ ΄ὕ ΄ ἀλλ᾽ ἔργῳ γοῦν πανταχοῦ οὕτως ἔχειν ἀναγκαῖον, γίγνεσθαί τε 

αὐτὰ ἐξ ἀλλήλων γένεσίν τε εἶναι ἐξ ἑκατέρου εἰς ἄλληλα ; 
ζ Ν τ ΣῊΝ δ. 1 ) ἢ 
πάνυ μὲν οὖν, ἢ δ᾽ ὅς. 

ΧΥΙ. “Τό οὖν; ἔφη. “τῷ ζῆν ἐστί τι ἐναντίον, ὥσ- Ο 
“ 5 ’ μὴ θ 4 3 ζ Ξ, Ν “' αν; 

περ τῷ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν ; πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. 

“τί; “τὸ τεθνάναι, ἔφη. “ οὐκοῦν ἐξ ἀλλήλων τε γίγνεται 

ταῦτα, εἴπερ ἐναντία ἐστιν, καὶ αἵ γενέσεις εἰσὶν αὐτοῖν μεταξὺ 

δύο δυοῖν ὄντοιν "ἢ “πῶς γὰρ οὔ ; “τὴν μὲν τοίνυν ἑτέραν 
’, Ὁ “Ὁ δ ταὐ 2 ΄ ΦΨ ΦΟΝΣΝ ἐΒ 4 

συζυγίαν ὧν νῦν δὴ ἔλεγον ἐγώ σοι, ἔφη, “ ἐρῶ, ὁ Σωκράτης, 
- κ ΒΣ ος κ᾿ Ν ΄ Ὰ κ ΄, Χ ἘΠ ΄ κ 
καὶ αὐτὴν καὶ τὰς γενέσεις " σὺ δέ μοι τὴν ἑτέραν. λέγω δὲ 

τὸ μὲν καθεύδειν, τὸ δὲ ἐγρηγορέναι, καὶ ἐκ τοῦ καθεύδειν τὸ 
Ε] ΄ ͵ . ΚΡ. “Ὁ 2 ,, Ν 7 

ἐγρηγορέναι γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ ἐγρηγορέναι τὸ καθεύδειν, Ὦ 

καὶ τὰς γενέσεις αὐτοῖν τὴν μὲν καταδαρθάνειν εἶναι, τὴν 
δ᾽ 3 , ε χ ) ἡ ς ") ς 7΄ κ ΚΕ ἀνεγείρεσθαι. ἱκανῶς σοι, ἔφη, “ἢ οὐ; “πάνυ μὲν οὖν. 

“ λέγε δή μοι καὶ σύ, ἔφη, “ οὕτω περὶ ζωῆς καὶ θανάτου. οὐκ 
᾽ , ᾿ Ν Σοὶ χ ΜΠ 5 Ἤτον ἜΝ 2 ἐναντίον μὲν φῃὴς τῷ ζῆν τὸ τεθνάναι εἶναι; “ ἔγωγε. “ γίγνε- 

σθαι δὲ ἐξ ἀλλήλων ; “ναί, “ἐξ οὖν τοῦ ζῶντος τί τὸ γιγνό- 

μενον ; “τὸ τεθνηκός, ἔφη. “ τί δέ, ἢ δ᾽ ὅς, “ ἐκ τοῦ τεθνε- 
“ ᾽ - »" Ὧν -Ἔ .' “ “ ᾿, “ ᾽ 2 “Ἁ 

ὥτος ; “ἀναγκαῖον, ἔφη, “ὁμολογεῖν ὅτι τὸ ζῶν. “ἐκ τῶν 

ΡΗΖ. 5) 
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’ » τεθνεώτων ἄρα, ὦ Κέβης, τὰ ζῶντά τε καὶ οἱ ζῶντες γίγνονται; 
5 ᾿ ε ἥδ ς “Ἂ ᾿ Φ ᾽ 

« φαίνεται, ἔφη. “εἰσὶν ἄρα, ἔφη, “αἱ ψυχαὶ ἡμῶν ἐν Αἰδου. 
κ᾿ κ “ « ἔρικεν. “οὐκοῦν καὶ τοῖν γενεσέοιν τοῖν περὶ ταῦτα ἥ 

5" Ν ᾽ ΄ὔ με 

γ᾽ ἑτέρα σαφὴς οὖσα τυγχάνει; τὸ γὰρ ἀποθνήσκειν σαφὲς 
5 ΄ Ν μι θσν ἢ τό ἘΝ ς δ τ,, , Φ δήπου, ἢ οὔ; “πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. “πῶς οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, 

ζ ΄ ν 3 3 ὃ ̓ Ἂς 3 ’ὔ ΄ ἀλλὰ ποιήσομεν; οὐκ ἀνταποδώσομεν τὴν ἐναντίαν γένεσιν, 
͵ Ἂς μ ε ΄ Ὁ Ὁ. ΓΑ » ἰαμ ὄε Α Ἂς: ταύτῃ χωλὴ ἔσται ἡ φύσις; ἢ ἀνάγκη ἀποδοῦναι τὸν ἀποθοῦ 

’ὔ Γῳ Ε 

σκειν ἐναντίαν τινὰ γένεσιν ᾿ “πάντως που, ἐφη. “τίνα 
: ΝΜ Ὑ 

ταύτην ;; “τὸ ἀναβιώσκεσθαι. “ οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, “ εἴπερ ἔστι 
[ἡ Ὶ Ν 

τὸ ἀναβιώσκεσθαι, ἐκ τῶν τεθνεώτων ἂν εἴη γένεσις εἰς τοὺς 
ε “- 

ζῶντας αὕτη, τὸ ἀναβιώσκεσθαι;: “πάνυ γε. “ὁμολογεῖται 
( ε ὦ Ἂ ν᾽ Ἀν “ὦ 3 “Ἂ ᾿ ᾽ὔ 

ἄρα ἡμῖν καὶ ταύτῃ τοὺς ζῶντας ἐκ τῶν τεθνεώτων γεγονέναι 
ϑ5ῸΧΝ - Ἃ Ἂς θ “Ἂ 5 “Ἂ 2 ’ὔ’ δὲ » 

οὐδὲν ἧττον ἢ τοὺς τεθνεῶτας ἐκ τῶν ζώντων τούτου δὲ ὄντος 
“" «“- Ὕ “ 

ἱκανόν πον ἐδόκει τεκμήριον εἶναι ὅτι ἀναγκαῖον τὰς τῶν 

τεθνεώτων ψυχὰς εἶναί που, ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι. “δοκεῖ 
ΣΎΝ ΟΣ ὲ ὧν ὦ λ έ ἱναγκαῖον οὕτως μοι, ἔφη, “ὦ Σώκρατες, ἐκ τῶν ὡμολογημένων ἀναγ 

ἔχειν. ᾿ 
5, ΄ νυ 97 ΧΥΤΙ. “Ἰδὲ τοίνυν οὕτως, ἔφη, “ὦ Κέβης, ὅτι οὐδ᾽ ἀδί- 

«ε 7 ε » Ἃ, ὃ ἴω 3 Ν εἶ 8. Ἃ, ) ὃ 

κως ὡμολογήκαμεν, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀνταποδι- 
“Ἄ ᾿. 4 

δοίη τὰ ἕτερα τοῖς ἑτέροις γιγνόμενα ὡσπερεὶ κύκλῳ περιιόντα, 
5 Ὁ ΤΕ κῚ ΄, Ε ΑΓ ΕΝ Ε ΄, » ν ἀλλ᾽ εὐθεῖά τις εἴη ἡ γένεσις ἐκ τοῦ ἑτέρου μόνον εἰς τὸ καταν- 

᾿ Ν Ἁ » ͵ (λ Φ Ἃς - Ψ δὲ Ν τικρὺ καὶ μὴ ἀνακάμπτοι πάλιν ἐπὶ τὸ ἕτερον μηδὲ καμπὴν 
- ΩΥ “ ’, ποιοῖτο, οἶσθ᾽ ὅτι πάντα τελευτῶντα τὸ αὐτὸ σχῆμα ἂν σχοίη. 

Ν Ν σα, {0 Ω] 40 Ἀ ᾽ὔ ᾽ὔ ἢ Τ᾽ “ καὶ τὸ αὐτὸ πάθος ἂν πάθοι καὶ παύσαιτο γιγνόμενα ᾿ “πῶς 

λέγεις ᾿ ἔφη. “οὐδὲν χαλεπόν, ἢ δ᾽ ὅς, “ ἐννοῆσαι ὃ λέγω" 

ἀλλ᾽ οἷον εἰ τὸ καταδαρθάνειν μὲν εἴη, τὸ δ᾽ ἀνεγείρεσθαι μὴ 

ἀνταποδιδοίη γιγνόμενον ἐκ τοῦ καθεύδοντος, οἷσ θ᾽ ὅτι τελευ- 

τῶντα πάντ᾽ ἂν λῆρον τὸν ᾿νδυμίωνα ἀποδείξειεν καὶ οὐδαμοῦ 

ἂν φαίνοιτο διὰ τὸ καὶ τἄλλα πάντα ταὐτὸν ἐκείνῳ πεπονθέναι, 
’ὔ’ ΕΗ 5 ’ὔ Ν ’ ’ὔ Ν ΄ Ν καθεύδειν. κἂν εἰ συγκρίνοιτο μὲν πάντα, διακρίνοιτο δὲ μή, ταχὺ 

" Ν ἜΗΝ 7, δ ᾽ ε ᾿ ,ὕ ͵΄ 
ἂν τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου γεγονὸς εἴη, ὁμοῦ πάντα χρήματα. 

ὡσαύτως δέ, ὦ φίλε Κέβης, εἰ ἀποθνήσκοι μὲν πάντα, ὅσα τοῦ 

ζῆν μεταλάβοι, ἐπειδὴ δὲ ἀποθάνοι, μένοι ἐν τούτῳ τῷ σχήματι 
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ΓῚ ζ΄ 

τὰ τεθνεῶτα καὶ μὴ πάλιν ἀναβιώσκοιτο, ἄρ᾽ οὐ πολλὴ ἀνάγκη 
ἴω » 4 Ν ἊΝ φ 5 »ἷ 2 ᾿, [ω 

τελευτῶντα πάντα τεθνάναι καὶ μηδὲν ζῆν ; εἰ γὰρ ἐκ μὲν τῶν 
“Ἁ ἈΝ Ν 

ἄλλων τὰ ζῶντα γίγνοιτο, τά δὲ ζῶντα θνήσκοι, τίς μηχανὴ μὴ 
3 ᾿ θῆ ᾽ Ν θ 4 Ὁ Σ ζ δὲ “ ὃ “Ὁ 

οὐ πάντα καταναλωθῆγαι εἰς τὸ τεθνάναι : “ οὐδὲ μία μοι δοκεῖ, 

ἔφη ὁ Κέβης, “ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς παντάπασιν 

ἀληθῆ λέγειν. “ἔστιν γάρ, ἔφη, “ὦ Κέβης, ὡς ἐμοὶ δοκεῖ, 
Ν »ε 4 εὐ ε Ὃ δ᾽. “Ἂς “ 9 2 7 

παντὸς μᾶλλον οὕτω, καὶ ἡμεῖς αὐτὰ ταῦτα οὐκ ἐξαπατώμενοι 
ε ξο 3 3. 93} Ἐκ ἂν ᾿ Ἀπ ο ϑ ’ὔ θ ΟΣ ὁμολογοῦμεν, ἀλλ᾽ ἔστι τῷ ὄντι καὶ τὸ ἀναβιώσκεσθαι καὶ ἐκ 
“Ἂ "4 Ν ἰᾳ ᾽ ἃς Ἂν ““ Ψ τῶν τεθνεώτων τοὺς ζῶντας γίγνεσθαι καὶ τὰς τῶν τεθνεώτων 

ψυχὰς εἶναι καὶ ταῖς μέν γε ἀγαθαῖς ἄμεινον εἶναι, ταῖς δὲ 

κακαῖς κάκιον. 

ΧΥΠΙ. “ Καὶ μήν, ἔφη ὁ Κέβης ὑπολαβών, “ καὶ κατ᾽ ἐκεῖ- 

νόν γετὸν λόγον, ὦ Σώκρατες, εἰ ἀληθής ἐστιν, ὃν σὺ εἴωθας θαμὰ 

λέγειν, ὅτι ἡμῖν ἡ μάθησις οὐκ ἄλλο τι ἢ ἀνάμνησις τυγχάνει 

οὖσα, καὶ κατὰ τοῦτον ἀνάγκη που ἡμᾶς ἐν προτέρῳ τινὶ χρόνῳ 
θ ’ [4 [ω] ἐΣ 7 ’, ΄ἋὉ Ν 5 7 5 Ν μεμαθηκέναι ἃ νῦν ἀναμιμνήσκόμεθα. τοῦτο δὲ ἀδύνατον, εἰ μὴ 

ἢ ς “ ε ἈΝ Ν 3 γὃ ΄ἰς τὰ θ , [ὃ ΄ θ 3 ν που ἡμῖν ἡ ψυχὴ πρὶν ἐν τῷδε τῴ ἀνθρωπίνῳ εἴδει γενέσθαι 
“ κ ΄ θά ε ΄ " 5 νι πὸ ΠΣΩΣ ὥστε καὶ ταύτῃ ἀθάνατον ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι.᾽ “ ἀλλά, ὦ 

Κέβης, ἔφη ὁ Σιμμίας ὑπολαβών, “ ποῖαι τούτων αἱ ἀποδείξεις ; 
[4 7 Ζ Β » Ἂν κα 3 ᾽" ἤν » ᾿] « ἐ--- ὑπόμνησόν με᾽ οὐ γὰρ σφόδρα ἐν τῷ παρόντι μέμνημαι. “ ἑνὶ 

μὲν λόγῳ, ἔφη ὁ Κέβης, “ καλλίστῳ, ὅτι ἐρωτώμενοι οἱ ἄνθρω- 
ποι, ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ, αὐτοὶ λέγουσιν πάντα ἣ ἔχει" καίτοι 

5 πο δ - 5 7 3 ΄“ ἃ 6 θὸὺ Ἂ 7] 3 

εἰ μὴ ἐτύγχανεν αὐτοῖς ἐπιστήμη ἐνοῦσα καὶ ὀρθὸς λόγος, οὐκ 

ἂν οἷοί τ᾽ ἦσαν τοῦτο ποιήσειν. ἔπειτα ἐάν τις ἐπὶ τὰ διαγράμ- 
ΜΥ ΔΨ “Ἁ Ἂ» 2 “Ἂ ΄ 

ματα ἄγῃ ἢ ἄλλο τι τῶν τοιούτων, ἐνταῦθα σαφέστατα κατη- 
“- { ΄“ [2 ΕΙΣ 3 ζ (Ὶ Ἀ ἃς , ῬΝ Ἶ ΄ 

γορεῖ, ὅτι τοῦτο οὕτως ἔχει.᾽ “ εἰ δὲ μὴ ταύτῃ γε; ἔφη, “ πείθει, 
ΕΞ: ΄ “ 

ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, “σκέψαι, ἂν τῇδέ πή σοι σκοπουμένῳ 
ὃ 7 3 “ Ν ὃ 7 “ ᾿ ͵ 7 3 ͵΄ 

συνδόξῃ. ἀπιστεῖς γὰρ δή, πῶς ἡ καλουμένη μάθησις ἀνάμνησίς 
» Ρ] “ ᾿ ο Ν Ἂ 

ἐστιν ; “ ἀπιστῶ μέν σοι ἔγωγε, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, “ οὔ, αὐτὸ 

δὲ τοῦτο, ἔφη, “ δέομαι μαθεῖν περὶ οὗ ὁ λόγος, ἀναμνησθῆναι. 

καὶ σχεδόν γε ἐξ ὧν Κέβης ἐπεχείρησε λέγειν ἤδη μέμνημαι 
Ν 7 ᾿ 3.Χ ΄ 5. Ἂ Ὄ 3 ὰ “ “ Ἧ 5 4 

και πείθομαι οὐδὲν μεέντ ἂν ττον ἀκούυοιμι νυν, πΏ συ ἐπέχει- 
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- Ὰ 
δήπου, εἴ τίς τι ἀναμνησθήσεται, δεῖν αὐτὸν τοῦτο πρότερόν 
ποτε ἐπίστασθαι. “πάνυ γ᾽, ἔφη. “ἄρ᾽ οὖν καὶ τόδε ὁμο- 

ὁ φ 

λογοῦμεν, ὅταν ἐπιστήμη παραγίγνηται τρόπῳ τοιούτῳ, ἀνάμ- 

νησιν εἶναι; λέγω δέ τινα τρόπον τόνδε" ἐάν τίς τι ἕτερον 

ἢ ἰδὼν ἢ ἀκούσας ἢ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβὼν μὴ μόνον 
ΕΣ - “ 3 τὴ ΝΘ 2 ἐν μὲ ἌΝ Ε - ΣΝ ᾿ ἐκεῖνο γνῷ, ἀλλὰ καὶ ἕτερον ἐννοήσῃ, οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη,. 

ἀλλ᾽ ἄλλη, ἄρα οὐχὶ τοῦτο δικαίως ἐλέγομεν ὅτι ἀνεμνήσθη, οὗ 
τὴν ἔννοιαν ἔλαβεν ; “πῶς λέγεις ;" “οἷον τὰ τοιάδε" ἄλλη 

3 ’ὔ 3 "4 Ν ἐν ᾽ δ [ον Ν ΝΕ] ἕ Ε “Ὁ 

που ἐπιστήμη ἀνθρώπου καὶ λύρας. “πῶς γὰρ οὔ ἢ; “οὐκοῦν 
Ὅ μη δ' οι Ψ μὸ 4 ἊἋ ςε ,ὔ Ὄ 0 οἶσθα, ὅτι οἱ ἐρασταί, ὅταν ἴδωσιν λύραν ἢ ἱμάτιον ἢ ἄλλο τι 

οἷς τὰ παιδικὰ αὐτῶν εἴωθε χρῆσθαι, πάσχουσι τοῦτο" ἔγνωσάν 

τε τὴν λύραν καὶ ἐν τῇ διανοίᾳ ἔλαβον τὸ εἶδος τοῦ παιδός, οὗ 
δ᾽ ς 7 ἴω γον μ᾽ ᾿ς Ξ Ψ ἃς ’ὔ 

ἣν ἡ λύρα; τοῦτο δέ ἐστιν ἀνάμνησις; ὥσπερ καὶ Σιμμίαν 

τις ἰδὼν πολλάκις Κέβητος ἀνεμνήσθη, καὶ ἄλλα που μυρία 
να; Ἃ Δ... ζ ΓΑ Ζ Ν  ε᾿ μὲ ε ᾽ὔ 

τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη. μυρία μέντοι νὴ Δία, ἔφη ὁ Σιμμίας. 
ζ 3 νος φν Α͂ν δ᾽ 4 ὯΝ “ ᾿ ΨΥ ᾽ὔὕ ,ὔ 3 ἐ {λ οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, “τὸ τοιοῦτον ἀνάμνησίς τίς ἐστι; μάλιστα 
μέντοι, ὅταν τις τοῦτο πάθῃ περὶ ἐκεῖνα, ἃ ὑπὸ χρόνου καὶ τοῦ 

μὴ ἐπισκοπεῖν ἤδη ἐπελέληστο “πάνυ μὲν οὖν, ἔφη. “τί 
δέ δ ον ΟΣ ῊΣ ᾿ Ζ ἐἰδό ὶ λύ ἐν Ὁ δ᾽ ἕύς ἔστιν ἵππον γεγραμμένον ἰδόντα καὶ λύραν 

γεγραμμένην ἀνθρώπου ἀναμνησθῆναι, καὶ Σιμμίαν ἰδόντα γε- 
Σ ΄ Κέ 2 θη ἘΠῚ {ζ ΄ ᾿] ζ ΕΣ “ Ν 

γραμμένον Κέβητος ἀναμνησθῆναι " “πάνυ γε. “ οὐκοῦν καὶ 
’ὔ 5Ὰ. 7 ν Ε] “Ἁ , 3 ων ΡῚ 

Σιμμίαν ἰδόντα γεγραμμένον αὐτοῦ Σιμμίου ἀναμνησθῆναι; 

« ἔστι μέντοι, ἔφη. 

ΧΙΧ, “᾿ΑᾺρ᾽ οὖν οὐ κατὰ πάντα ταῦτα συμβαίνει τὴν 
3. ψ 3 ᾿, 5. γῇ) ιν 5 Ν ᾿ τ .4 ΝΣ " Ν ἀνάμνησιν εἶναι μὲν ἀφ᾽ ὁμοίων, εἶναι δὲ καὶ ἀπὸ ἀνομοίων ; 

«συμβαίνει. “ἀλλ᾽ ὅταν γε ἀπὸ τῶν ὁμοίων ἀναμιμνήσκηταίΐ 

τίς τι, ἀρ᾽ οὐκ ἀναγκαῖον τόδε προσπάσχειν, ἐννοεῖν, εἴτε τι 
) 7, “- Ν Χ ε ΄ὔ » .Αὐ ὦ - Σ. 
ἐλλείπει τοῦτο κατὰ τὴν ὁμοιότητα εἴτε μὴ ἐκείνου οὗ ἀνεμ- 
νήσθη ; “ ἀνάγκη, ἔφη. “ σκόπει δή, ἢ δ᾽ ὅς, “ εἰ ταῦτα οὕτως 

ἔχει. φαμέν πού τι εἶναι ἴσον, οὐ ξύλον λέγω ξύλῳ οὐδὲ λέθον 

λίθῳ οὐδ᾽ ἄλλο τῶν τοιούτων οὐδέν, ἀλλὰ παρὰ ταῦτα πάντα 
[7 7 Ἅε ς ΕΣ ᾿ “ ΄ ῳ δ ’ὔ ᾿ ς “ 

ἕτερόν τι, αὐτὸ τὸ ἴσον: φῶμέν τι εἶναι ἢ μηδέν " “« φῶμεν 
μέντοι νὴ Δί᾽, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ θαυμαστῶς γε. “ἢ καὶ ἐπι- 
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ἦν στάμεϑα αὐτὸ ὃ ἔστιν " “πάνυ γε, ἦ δ᾽ ὅς. “πόθεν λαβόντες 
3 “Ἁ ᾿ἂ εἰ ᾽ ᾿ ἣν, ἢ 5 » Ὁ “ δὲ ἐλέ Ἂ τὴν 

αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην; ἄρ᾽ οὐκ ἐξ ὧν νῦν δὴ ἐλέγομεν, ἢ ξύλα 
ΕῚ Δ ΠΝ ΕΣ 97 Ε 2 ᾽ὔ 3 ἿΣ ᾳ Ἄ 

ἢ λίθους ἢ ἄλλα ἄττα ἰδόντες ἴσα, ἐκ τούτων ἐκεῖνο ἐνενοήσαμεν, 
ως Εὴ ᾽ὔ 3. 5 ως ; ΄’ , Ν ἣν ἕτερον ὃν τούτων ; ἢ οὐχ ἕτερόν σοι φαίνεται ; σκόπει δὲ καὶ 

δΝ ΗΡ᾽ 8 3 ΄ εὖ 3 Χ ,ὔ ΘΚ αν δισ δὰ Ν τῇδε. ἄρ᾽ οὐ λίθοι μὲν ἴσοι καὶ ξύλα ἐνίοτε ταὐτὰ ὄντα τῷ μὲν 
ἴω “᾽" ͵͵ 

ἴσα φαίνεται, τῴ δ᾽ οὐ; “πάνυ μὲν οὖν. “τί δέ; αὐτὰ τὰ 
" " “ " ΄ αὐ ἡ πιὰ ἘΣ σεν ἡ 9 ὔὕ ᾽ Ὁ 
ἴσα ἔστιν ὅτε ἄνισά σοι ἐφάνη, ἢ ἡ ἰσότης ἀνισότης ; “οὐδε- 

᾽ὔ ΓΑ 3" 7 3 { 5 3» ἣν Υ̓ ϑ ιν.» ἢ Ων ᾿ {2 πώποτέ γε, ὦ Σώκρατες. “οὐ ταὐτὸν ἄρα ἐστίν, ἢ δ᾽ ὅς, 
ς ἄτα ἐν ἂν Ν νιν κυ 3 ς ὯΣ χν , 5. ταῦτά τε τὰ ἴσα καὶ αὐτὸ τὸ σον. “ οὐδαμῶς μοι φαίνεται, ὦ 

᾿Α 3 ζ 3 Ν Ἁ 2 ΝΑ ν ἄν, ἈΠπι ε “Ἂ δ πσενς 

Σώκρατες. “ἀλλὰ μὴν ἐκ τούτων γ᾽, ἔφη, “ τῶν ἰσων, ἑτέρων 
ἴω 3 

ὄντων ἐκείνου τοῦ ἴσου, ὅμως αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην ἐννενόηκάς 

τε καὶ εἴληφας ᾿ “ἀληθέστατα, ἔφη, “ λέγεις. “οὐκοῦν ἢ 
ἀπε ἢ " ΄ πον σαν Υυ εν τν2 "δ δὴ ͵΄ ,΄ ὁμοίου ὄντος τούτοις ἢ ἀνομοίου ; “πάνυ γε. ιαφέρει δέ 

γε; ἢ δ᾽ ὅς, “οὐδέν: ἕως ἂν ἄλλο ἰδὼν ἀπὸ ταύτης τῆς ὄψεως 
ἜΛΑ, 2 , Ν [2 ε 5 Ψ 3 “ ᾿ 2 

ἄλλο ἐννοήσῃς, εἴτε ὅμοιον εἴτε ἀνόμοιον, ἀναγκαῖον, ἔφη, 
εν α΄ “ ΄ ἀν ΣΘΑΙ Α Ν ἦν. «τί δέ - ἢ δ᾽ ὅς- αὐτὸ ἀνάμνησιν γεγονέναι. “πάνυ μὲν οὖν. “ τί δέ ; ἢ δ᾽ ὅς 

“ἢ πάσχομέν τι τοιοῦτον περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις τε καὶ οἷς νῦν 
εν, Ἧ Δ - ῃ) μὰ ζ δύ Ἂς “ " ἐς δὴ ἐλέγομεν τοῖς ἴσοις; ἄρα φαίνεται ἡμῖν οὕτως ἴσα εἶναι 

3 2 Ὰ “ 5" 

ὥσπερ αὐτὸ ὃ στιν ἴσον, ἢ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῷ μὴ τοιοῦτον εἶναι 
“ 3 ἴω 

οἷον τὸ ἴσον, ἢ οὐδέν : “ καὶ πολύ γε, ἔφη, “ ἐνδεῖ,’ “ οὐκοῦν ὅμο- 
“ . ΄ ϑῸ Α 2 7 4 4 ,Ὶ ΟΝ, Δ 

λογοῦμεν, ὅταν τίς τι ἰδῶν ἐννοήσῃ, ὅτι βούλεται μὲν τοῦτο, ὃ 
“ Ἄς ΕἸ ἊΝ Ἄ ΑΝ 2) “Ἅ 2 Σ “ ᾿ Ἂν » 

νῦν ἐγὼ ὁρῶ, εἶναι οἷον ἄλλο τι τῶν ὄντων, ἐνδεῖ δὲ καὶ οὐ 
΄ - ᾿ ᾽ - ΚΠ πε 3 2. Ὁ} ,ὕ 

δύναται τοιοῦτον εἶναι ἴσον οἷον ἐκεῖνο, ἀλλ᾽ ἔστιν φαυλότερον, 

ἀναγκαῖόν που τὸν τοῦτο ἐννοοῦντα τυχεῖν προειδότα ἐκεῖνο ᾧ 
3 ὸ , ᾿ 2 ὃ ΄ δὲ μὰ 9 ἊΣ. ᾽ 

φησιν αὐτὸ προσεοικέναι μέν, ἐνδεεστέρως δὲ ἔχειν ; “ ἀνάγκη. 
5 3 “Ἂ , “ » Ε 

“τί οὖν; τοιοῦτον πεπόνθαμεν καὶ ἡμεῖς, ἢ οὔ, περί τε τὰ ἴσα 
3, 5 ᾿ς, 4 ἘΝ Κὰ ΄ ν ΝΥ Ὁ 3 “ " « ““ 

καὶ αὐτὸ τὸ ἴσον ; “παντάπασί γε. “ ἀναγκαῖον ἄρα ἡμᾶς προ- 
Ν 5 7] “-“ “Ἂ 

εἰδέναι τὸ ἴσον πρὸ ἐκείνου τοῦ χρόνου, ὅτε τὸ πρῶτον ἰδόντες 
΄ π 5 - τὰ ἴσα ἐνενοήσαμεν, ὅτι ὀρέγεται μὲν πάντα ταῦτα εἶναι οἷον τὸ 

ἴσον, ἔχει δὲ ἐνδεεστέρως. “ἔστι ταῦτα. “ ἀλλὰ μὴν καὶ τόδε 
ε “ “ ὦ ΒΩ: ΄ Ν Ν μὰ ὁμολογοῦμεν, μὴ ἄλλοθεν αὐτὸ ἐννενοηκέναι μηδὲ δυνατὸν εἶναι 

ἐννοῆσαι, ἀλλ᾽ ἢ ἐκ τοῦ ἰδεῖν ἢ ἅψασθαι ἢ ἔκ τινος ἄλλης τῶν 
5 4 Ἄ ᾿ ἅς δὲ ἣ ἰφ λέ ᾽ { δ νη, 7 .] 

αἰσθήσεων ταῦυτον ὁε πτᾶαντα τΤταυτοα εγώ. ταυτον γὰρ ἐστιν, 

(3: 
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μιν “Ἃ ε Ὶ 

ὦ Σώκρατες, πρός γε ὃ βούλεται δηλῶσαι ὁ λόγος. “ ἀλλὰ 
Ἂς, Ἂς αν 4] 5» 3 ον Φ “ { Ε Φι τ -“ 

μὲν δὴ ἐκ γε τῶν αἰσθήσεων δεῖ ἐννοῆσαι, ὅτι πάντα τὰ ἐν ταῖς 
, 3 ΝῚ 

αἰσθήσεσιν ἐκείνου τε ὀρέγεται τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον, καὶ αὐτοῦ 
Ψ ΄ ἀκ}. " Ἂ “ λέ ΕΣ ζ Ω 3 ἐ Ν δι Ἂν 
ἐνδεέστερά ἐστιν ἢ πῶς λέγομεν “οὕτως “πρὸ τοῦ ἄρα 

ἄρξασθαι ἡμᾶς ὁρᾶν καὶ ἀκούειν καὶ τᾶλλα αἰσθάνεσθαι τυχεῖν 
μὲ 5 7 Ε 7 3 [φ ΕᾺΡ μὲ μὴ 3 ἔδει που εἰληφότας ἐπιστήμην αὐτοῦ τοῦ ἰσου, ὅτι ἐστιν, εἰ 
3 " Ἂς 3 “Ἂ Ρ] ᾽7ὔ ΡΝ 2 ἴω 3 ΄ὔ ῳ 

ἐμέλλομεν τὰ ἐκ τῶν αἰσθήσεων ἴσα ἐκεῖσε ἀνοίσειν, ὅτι προ- 
“ 4] Φ “ Ἂ, 2 ὅν 

θυμεῖται μὲν πάντα τοιαῦτ᾽ εἶναι οἷον ἐκεῖνο, ἔστιν δὲ αὐτοῦ 
, ᾿ ἘΞ χα 2 γι ΄ ἦν Σ ώ ᾽ 

φαυλότερα. ἀνάγκη ἐκ τῶν προειρημένων, ώκρατες. 
ζ 9 “Ἂ ἦν ἡθὺ «ε [4] ἣ Ν 3 ᾽ὔ Ν Ν. 

οὐκοῦν γενόμενοι εὐθὺς ἑωρῶμέν τε καὶ ἠκούομεν καὶ τὰς 
᾿ ᾿ ΄ 

ἄλλας αἰσθήσεις εἴχομεν ;᾿ “πάνυ γε. “ἔδει δέ γε, φαμέν, 
Ν ΄, Ν ΟΝ 2 77 ἮΝ ,» .᾽ ζ τ Ἔ . πρὸ τούτων τὴν τοῦ ἴσου ἐπιστήμην εἰληφέναι; “ναί. “πρὶν 

΄ " ε " ἐς Ὁ ε« κα 5. τὰ 3 7 ἢ 
γενέσθαι ἄρα, ὡς ἔοικεν, ἀνάγκη ἡμῖν αὐτὴν εἰληφέναι. 

« ἔοικεν." 

ΧΧ, «Οὐκοῦν εἰ μὲν λαβόντες αὐτὴν πρὸ τοῦ γενέσθαι 
" 2 ἫΝ ΕΣ ’ὔ Ν Ά ΄ Ν 52 Χ 
ἔχοντες ἐγενόμεθα, ἠπιστάμεθα καὶ πρὶν γενέσθαι καὶ εὐθὺς 

’ 3 Ἐν, Ν »Ἶ ἴω Ν φΔΩΝἝΝ ΕΣ Ἂν 
γενόμενοι οὐ μόνον τὸ ἴσον καὶ τὸ μεῖζον καὶ τὸ ἔλαττον ἀλλὰ 

Ἂ Ψ Ν “ 3 Ἂς Ἂς ἮΝ “Ἂ «ε ᾿ καὶ ξύμπαντα τὰ τοιαῦτα ; οὐ γὰρ περὶ τοῦ ἴσου νῦν ὃ λόγος 
Ε »-“ “Ἂ ἢ ΕΝ Ἂς ἈΝ 3 ἴω ἴω Ἂ ᾷ 3 ἴω “Ὁ 

ἡμῖν μᾶλλόν τι ἢ καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ καλοῦ καὶ αὐτοῦ τοῦ 
» Ἂ οὗ ’ὔ’ Ν Ν ,7ὔ “ ΄ Ν ε 7 

ἀγαθοῦ καὶ δικαίου καὶ ὁσίου καί, ὅπερ λέγω, περὶ ἁπάντων, 

οἷς ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο, ὃ ἔστι, καὶ ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν 

ἐρωτῶντες καὶ ἐν ταῖς ἀποκρίσεσιν ἀποκρινόμενοι. ὥστε ἀν- 

αγκαῖον ἡμῖν τούτων πάντων τὰς ἐπιστήμας πρὸ τοῦ γενέσθαι 

εἰληφέναι. “ ἔστι ταῦτα. “ καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε 

μὴ ἐπιλελήσμεθα, εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι καὶ διὰ βίου εἰδέναι " 
Ν Ν 5957 Κα. Κὶ ΄ 2 ΄ " ν 

τὸ γὰρ εἰδέναι τοῦτ᾽ ἔστιν, λαβόντα του ἐπιστήμην ἔχειν καὶ 

μὴ ἀπολωλεκέναι" ἢ οὐ τοῦτο λήθην λέγομεν, ὦ Σιμμία, ἐπι- 

στήμης ἀποβολήν ;; “πάντως δήπου, ἔφη, “ ὦ Σώκρατες. “ εἰ 
οὔ ἣν ΄ Ν ΄ ’ 5 ᾽’ 

δέ γε, οἶμαι, λαβόντες πρὶν γενέσθαι γιγνόμενοι ἀπωλέσαμεν, 

ὕστερον δὲ ταῖς αἰσθήσεσι χρώμενοι περὶ ταῦτα ἐκείνας ἀνα- 

λαμβάνομεν τὰς ἐπιστήμας, ἅς ποτε καὶ πρὶν εἴχομεν, ἄρ᾽ οὐχ ὃ 
ἴω] ΄ 3 ὔ » 7 3 7 Ε » 

καλοῦμεν μανθάνειν οἰκείαν ἐπιστήμην ἀναλαμβάνειν ἂν εἴη ; 
ἂν δέ “ἘΠ 5 ΩΝ θ λέ 5 θῶ Ἂ λέ . 

τοῦτο δέ που ἀναμιμνήσκεσθαι λέγοντες ὀρθῶς ἂν λέγοιμεν ; 
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« [4 3 ὥ ὃ Ἂς Ν δὴ τ Ψ' 3 , 3 θό Ἃ πάνυ γε. υνατὸν γὰρ δὴ τοῦτό γε ἐφάνη, αἰσθόμενόν τι ἢ 
3 ἰδόντα ἢ ἀκούσαντα ἤ τινα ἄλλην αἴσθησιν λαβόντα ἕτερόν τι 
αν" Ξ 2 Ἂ 59 ΄ “ “ 2 7 ἔχ Ψς ἀπὸ τούτου ἐννοῆσαι, ὃ ἐπελέληστο, ᾧ τοῦτο ἐπλησίαζεν ἀνό- 

ν. πν “ ῳ - ἈΦ » μοιον ὃν ἢ ᾧ ὅμοιον: ὥστε, ὅπερ λέγω, δυοῖν τὰ ἕτερα, ἤτοι 
1] [4 ’ ον Ὧν 4 Ἂς ὔ Ψ, 

ἐπιστάμενοί γε αὐτὰ γεγόναμεν καὶ ἐπιστάμεθα διὰ βίου πάντες, 
Ἂ ἢ “ ᾿ ,ὕ 5. Ν 3 1.5 ΄ ἢ ὕστερον, οὕς φαμεν μανθάνειν, οὐδὲν ἀλλ᾽ ἢ ἀναμιμνήσκονται 
ὗ περ εξ 10 -ΑΦἢ Ἂ ᾿ ΑΑΑ͂ΓΕ { Ν λ δὴ “ οὗτοι, καὶ ἡ μάθησις ἀνάμνησις ἂν εἴη. “ καὶ μάλα δὴ οὕτως 

" 3. ΄ ᾽ ἔχει, ὦ Σώκρατες. 
Ἀ ΄ δι φψιν κι  α , » ΄ ἐἸ τ αὶ 

ΧΧΙ, “Πότερον οὖν αἱρεῖ, ὦ Σιμμία, ἐπισταμένους ἡμᾶς 

γεγονέναι, ἢ ἀναμιμνήσκεσθαι ὕστερον ὧν πρότερον ἐπιστήμην 
ἘΝ , 5. ν ΓΤ, ΌΝ " 5. » 7 3 “ , εἰληφότες ἦμεν ; οὐκ ἔχω, ὦ Σώκρατες, ἐν τῷ παρόντι 

ἑλέσθαι. “τί δὲ τόδε; ἔχεις ἑλέσθαι, καὶ πῇ σοι δοκεῖ περὶ 
5 ““ αδ ἢ Σ , Ν δφκ Ε ») γ᾿ Ω ῥα αὐτοῦ; ἀνὴρ ἐπιστάμενος περὶ ὧν ἐπίσταται ἔχοι ἂν δοῦναι 

λόγον ἢ οὔ; “πολλὴ ἀνάγκη; ἔφη, “ὦ Σώκρατες. “ἢ καὶ 

δοκοῦσί σοι πάντες ἔχειν διδόναι λόγον περὶ τούτων ὧν νῦν δὴ 

ἐλέγομεν ; “ βουλοίμην μέντ᾽ ἄν, ἔφη ὁ Σιμμίας" “ ἀλλὰ πολὺ 
“ “Ὁ Ν Ὑ ᾿ ΘΑ Φ 5 Ξ, » οὗ 

μᾶλλον φοβοῦμαι, μὴ αὔριον τηνικάδε οὐκέτι ἡ ἀνθρώπων οὐδεὶς 
3557 -΄ “- ον ΕΣ ὃ ἌΝ Δ Δ. ἃ θ Α 
ἀξίως οιἱος τέ τοῦτο ποιῆσαι. ουκ αρ΄ ὁοκοῦυσι σου ἐπιστασσαι 

γε; ἔφη, “ὦ Σιμμία, πάντες αὐτά; “ οὐδαμῶς. “ ἀναμιμνήσ- 
ἥ «“ δ 3 . 3 “ ᾿] Ἔ ᾿ “ ε 

κονται ἄρα ἅ ποτε ἔμαθον ;"; “ ἀνάγκη. “πότε λαβοῦσαι αἵ 
ἈΝ ὩνΝ ἈΝ 2 ΄ ΦΈΡ 3 ᾿- Άχ 3. ...9 Ὁ ψυχαὶ ἡμῶν τὴν ἐπιστήμην αὐτῶν ; οὐ γὰρ δὴ ἀφ᾽ οὗ γε 

ΝΜ θ 7 ᾽ ζ 5 δῆ ᾿Ὶ ζ ἃ " ᾿ ζ 7) ἄνθρωποι γεγόναμεν. οὐ δῆτα. πρότερον ἄρα. ναΐ. 
. Μ μ ΄ « Ν Ν [4 ἐν ν 5 

ἦσαν ἄρα, ὦ Σιμμία, αἵ ψυχαὶ καὶ πρότερον, πρὶν εἶναι ἐν 
᾽ θ ΄ ἫΝ κ Ὁ . , δ. ΡΣ": ᾿Ν ἀνθρώπου εἴδει, χωρὶς σωμάτων, καὶ φρόνησιν εἶχον. “εἰ μὴ 

ἄρα γιγνόμενοι λαμβάνομεν, ὦ Σώκρατες, ταύτας τὰς ἐπιστήμας " 
Ν ’ὔ " ε Ψῳ 3 “Ὁ ᾿ΚΟΣ 1 “ Μι » 7 

οὗτος γὰρ λείπεται ἔτι ὁ χρόνος. εἶεν, ὦ ἐταῖρε᾽ ἀπόλλυμεν 
," ἘΞ Ὁ, 2 ’ὔ Μ ᾿ς 3 Ν ς ἣν 6 Ψ' ον ἂν 

δὲ αὐτὰς ἐν ποίῳ ἄλλῳ χρόνῳ; οὐ γὰρ δὴ ἔχοντές γε αὐτὰς 
᾿ « ει ε Ψ ὡς Ψ: Δ 5 , » 

γιγνόμεθα, ὡς ἄρτι ὡμολογήσαμεν " ἢ ἐν τούτῳ ἀπόλλυμεν, ἐν 
- Ν 7 Ὧν Υ᾿ Ἀ » - 7 ᾽ ᾧπερ καὶ λαμβάνομεν; ἢ ἔχεις ἄλλον τινὰ εἰπεῖν χρόνον ; 

“ οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλὰ ἔλαθον ἐμαυτὸν οὐδὲν εἰπών." 

ΧΧΙΙ. “ἾΑρ᾽ οὖν οὕτως ἔχει, ἔφη, “ ἡμῖν, ὦ Σιμμία; εἰ 
4 Ν « “  γωρ, λό 4. 5 θὺ Ν “Ὁ « μὲν ἔστιν ἃ θρυλοῦμεν ἀεί, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ πᾶσα ἡ 

ΓΙ ὭΨῳ,͵ ΕΣ ΠΟ ΄ ἈΠ Ἀ χ᾽ » , ΄ 3 
τοιαυτή ουσιᾶ, και ἐπι τοαὐυτῆν τὰ εκ τῶν αἰσθήσεων σαντα, ανα- 

16 

σ 
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φέρομεν, ὑπάρχουσαν πρότερον ἀνευρίσκοντες ἡμετέραν οὖσαν, 

καὶ ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζομεν, ἀναγκαῖον, οὕτως ὥσπερ καὶ 

ταῦτα ἔστιν, οὕτως καὶ τὴν ἡμετέραν ψυχὴν εἶναι καὶ πρὶν 
μὰ ΕἸΣ ὶ δὲ ἈΠ ἊΨ “ ἀλλ " ε χα ἂν γεγονέναι ἡμᾶς " εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα, ἄλλως ἂν ὁ λόγος οὗτος 

3 ΄ " 3, 3 { ᾽ ᾿ 35 δὰ 4 εἰρημένος εἴη; ἄρ᾽ οὕτως ἔχει, καὶ ἴση ἀνάγκη ταῦτά τε εἶναι 
καὶ τὰς ἡμετέρας ψυχὰς πρὶν καὶ ἡμᾶς γεγονέναι, καὶ εἰ μὴ 

ταῦτα, οὐδὲ τάδε : “ὑπερφυῶς, ὦ Σώκρατες, ἔφη ὁ Σιμμίας, 

“ δοκεῖ μοι ἡ αὐτὴ ἀνάγκη εἶναι, καὶ εἰς καλόν γε καταφεύγει ὃ 

λόγος εἰς τὸ ὁμοίως εἶναι τήν τε ψυχὴν ἡμῶν πρὶν γενέσθαι 
ε΄ 4 ᾿ 3... “4 [. Ν Εν ΄ 3 Ν ᾿ μὴ ἡμᾶς καὶ τὴν οὐσίαν, ἣν σὺ νῦν λέγεις. οὐ γὰρ ἔχω ἔγωγε 
οὐδὲν οὕτω μοι ἐναργὲς ὃν ὡς τοῦτο" τὸ πάντα τὰ τοιαῦτ᾽ εἶναι 

ὡς οἷόν τε μάλιστα, καλόν τε καὶ ἀγαθὸν καὶ τἄλλα πάντα, ἃ 

σὺ νῦν δὴ ἔλεγες " καὶ, ἐμοὶ δοκεῖ, ἱκανῶς ἀποδέδεικται. “ τί δὲ 

δὴ Κέβητι ; ἔφη ὁ Σωκράτης " “ δεῖ γὰρ καὶ Κέβητα πείθειν." υ) 1} ; 7] 1 
ἐδς ὥς ον ε ἿΣ ’ὔ ς ᾿ “5 ζ ’ὔ Ξ ἱκανῶς,᾽ ἔφη ὁ Σιμμίας, “ ὡς ἔγωγε οἶμαι" καίτοι καρτερώτατος 
93 ν᾽, Σ ᾿ Ν 3 Ἁ “ λό ᾿ ὶλ ᾽ φι. ΕΣ ἀνθρώπων ἐττὶν πρὺς τὸ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις - ἀλλ᾽ οἶμαι οὐκ 
ΕῚ “Ἂ Ἂ Ὁ θ 3 μή .᾿ 7 ε ε “Ἂ 

ἐνδεῶς τοῦτο πεπεῖσθαι αὐτόν, ὅτι πρὶν γενέσθαι ἥμας ἣν ἡμῶν 
“ ἢ 

ἡ ψυχή. 
ΧΧΠΙ. Εἰ μέντοι, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτὶ ἔσται, 

ΦΉΣ οὐδὲ αὐτῷ μοι δοκεῖ, ἔφη, “ ὦ Σώκρατες, ἀποδεδεῖχθαι, ἀλλ᾽ ἔτι 

ἐνέστηκεν, ὃ νῦν δὴ Κέβης ἔλεγε, τὸ τῶν πολλῶν, ὅπως μὴ 

ἀποθνήσκοντος τοῦ ἀνθρώπου διασκεδαννῦται ἡ ψυχὴ καὶ αὐτῇ } ρ ἢ ψυχὴ τῇ 
“ “5 “ , 3, ΄, Ν ᾽ὔ ΄, Ν “λαοῦ 

τοῦ εἶναι τοῦτο τέλος ἢ). τί γὰρ κωλύει γέγνευθαι μὲν αὐτὴν 
Ν ᾽ὔ ε ΄ ᾿ Ν 9. Ν Ν ᾿Ν 3 ’ὔ καὶ ξυνίστασθαι ἁμόθεν ποθὲν καὶ εἶναι πρὶν καὶ εἰς ἀνθρώ- 

πειον σῶμα ἀφικέσθαι, ἐπειδὰν δὲ ἀφίκηται καὶ ἀπαλλάττηται 

τούτου, τότε καὶ αὐτὴν τελευτᾶν καὶ διαφθείρεσθαι; “ εὖ 

λέγεις, ἔφη, “ὦ Σιμμία, ὁ Κέβης. “φαίνεται γὰρ ὥσπερ 
.“ Ρ] Ἁ θ - ὃ »“ [ Ν ͵’΄ θ ε “Ἂ «ε “Ἄ « ἥμισυ ἀποδεδεῖχθαι οὗ δεῖ, ὅτι πρὶν γενέσθαι ἡμᾶς ἦν ἡμῶν ἡ 

ορευε α “ ΑὝΤΕ ἃς ΕἸ ΛΑ ΄ 5. Ν 
ψυχή" δεῖ δὲ προσαποδεῖξαι, ὅτι, καὶ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, οὐδὲν 

ἧττον ἔσται ἢ πρὶν γενέσθαι, εἰ μέλλει τέλος ἡ ἀπόδειξις ἔχειν. 

“ ἀποδέδεικται μέν, ἔφη, “ ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὁ Σωκράτης, 

“ καὶ νῦν, εἰ θέλετε συνθεῖναι τοῦτόν τε τὸν λόγον εἰς ταὐτὸν 
.Α' ν᾽ «ε ᾿ 7 ’ “Ὁ Ν “Ἁ 3 καὶ ὃν πρὸ τούτου ὧμο, ογήσαμεν, τὸ γίγνεσθαι πιῖν τὸ ζῶν ἐκ 
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- κ᾿ 9 Ν " πτν. κἰ Χ Ν ΄, ΕΣ 
του τεθνεῶτος. ει γαρ εστι μὲν ἢ ψυχὴ καὶ πρότερον, αναγ ΚΉ 

δὲ αὐτῇ εἰς τὸ ὅν ἰούσῃ τε καὶ γιγνομένῃ μηδαμόθεν ἄλλοθεν. 
ΕλῚ 9 [4 μὰ ΦᾺ 7 ’ὔ “ 3 3 ᾿; - ἢ ἐκ θανάτου καὶ τοῦ τεθνάναι γίγνεσθαι, πῶς οὐκ ΒΡ Ἢ 

αὐτήν, καὶ ἐπειδὰν π οθάνῃ, εἶναι, ἐπειδή γε δεῖ αὖθις αὐτὴν 

γίγνεσθαι; ἀποδέδεικται μὲν οὖν ὑπ πλλι καὶ νῦν. 

ΧΧΙΝ. Ὅμως δέ μοι δοκεῖς σύ τε καὶ Σιμμίας ἡδέως ἂν 

καὶ τοῦτον διαπραγματεύσασθαι τὸν λόγον ἔτι μᾶλλον, καὶ 
[4 ἣν “Ἁ , Ἀ « 3 “Ἂὦ δ’ δ ΜΠ ΡΩΝ 3 [4 

δεδιέναι τὸ τῶν παίδων, μὴ ὡς ἀληθῶς ὁ ἄνεμος αὐτὴν ἐκβαίνου- 
» ᾿ ΄ “τ . Ζ " ᾿ 

σαν ἐκ τοῦ σώματος διαφυσᾷ καὶ διασκεδάννυσιν, ἄλλως τε καὶ 
“ ΄ . Σ "ἢ 3 ἘΝ ῚΣ 7, κ ΄, 
ὅταν τύχῃ τις μὴ ἐν νηνεμίᾳ, ἀλλ᾽ ἐν μεγάλῳ τινὶ πνεύματι 

ἀποθνήσκων. καὶ ὁ Κέβης ἐπιγελάσας " “ ὡς δεδιότων,᾽ ἔφη, 

«ὦ Σώκρατες, πειρῶ ἀναπείθειν: μᾶλλον δὲ μὴ ὡς ἡμῶν δε- 

διότων, ἀλλ᾽ ἴσως ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς, ὅστις τὰ τοιαῦτα 
κα ᾿ 5. ΄, 7 Ν , ΝΥ , φοβεῖται" τοῦτον οὖν πειρώμεθα πείθειν μὴ δεδιέναι τὸν θάνατον 

ὥσπερ τὰ μορμολύκεια.᾽ “ ἀλλὰ χρή, ἔφη ὁ Σωκράτης, “ ἐπᾷ- 

δειν αὐτᾷ ἑκάστης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐξεπάσητε. “πόθεν οὖν, 

ἔφη, “ὦ ὡρρνρα τῶν τοιούτων ἀγαθὸν ἐπῳδὸν ληψόμεθα, 

ἐπειδὴ σύ, ἔφη, “ ἡμᾶς ἀπολείπεις " “πολλὴ μὲν ἡ Ἑλλάς; 

ἔφη, “ὦ Κέβης, ἐν ἣ ἔνεισί που ἀγαθοὶ ἄνδρες, πολλὰ δὲ καὶ τὰ 

τῶν βαρβάρων γένη, οὺς πάντας χρὴ διερευνᾶσθαι ζητοῦντας 

τοιοῦτον ἐπῳδόν, μήτε χρημάτων φειδομένους μήτε πόνων, ὡς 

οὐκ ἔστιν εἰς ὅ τι ἂν εὐκαιρότερον ἀναλίσκοιτε χρήματα. 
κ᾿ Ν Ν ᾿ ὙΕῸς Ὑ Ν9 , " κ Ἂ 50. Ν ζητεῖν δὲ χρὴ καὶ αὐτοὺς μετ’ ἀλλήλων: ἴσως γὰρ ἂν οὐδὲ 

ε δέ φ αλλ Θ᾽ ἂν ὃ τ [9] Ἢ ς Ἰλλὰ ῥᾳδίως εὕροιτε μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους τοῦτο ποιεῖν. “ ἀλλὰ 

ταῦτα μὲν δή, ἔφη, “ ὑπάρξει, ὁ Κέβης" “ὅθεν δὲ ἀπελίπομεν, 
) [4 Ν «ς« ᾿ » Ἐπ ἢ - 3 Ν ἣν ε ᾽ὔ ὦ 

ἐπανέλθωμεν, εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν. “ ἀλλὰ μὴν ἡδομένῳ γε 

πῶς γὰρ οὐ μέλλει ; «“ καλῶς, ἔφη, “ λέγεις. 

ΧΧΥ͂. “ Οὐκοῦν τοιόνδε τι, ἡ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, “ δεῖ ἡμᾶς 

ἐρέσθαι ἑαυτούς, τᾷ ποίῳ τινὶ ἄρα προσήκει τοῦτο τὸ πάθος 

πάσχειν, τὸ διασκεδάννυσθαι, καὶ ὑπὲρ τοῦ ποίου τινὸς δεδιέναι 
μὴ πάθη αὐτό, καὶ τῷ ποίῳ τινὲ οὔ" καὶ μετὰ τοῦτο αὖ ἐπι- 

, ’ὔ ε 7 2 Ν 2 ,ὔ »“ Ἂ σκέψασθαι, πότερον ἡ ψυχή ἐστιν, καὶ ἐκ τούτων θαρρεῖν ἢ 

δεδιέναι ὑπὲρ τῆς ἡμετέρας ψυχῆς ; “ ἀληθῆ, ἔφη, “ λέγεις. 
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ΤΣ ιν ἘΡᾺ α΄ τνἥ Ἢ ᾿ θέ », , ὧρ᾽ οὖν τῷ μὲν συντεθέντι τε καὶ συνθέτῳ ὄντι φύσει προ- 
' Ψ᾽, Ψ ὃ θῆ 4 Ὁ Ψ ἥ ᾿ σήκει τοῦτο πάσχειν, διαιρεθῆναι ταύτῃ ἧπερ συνετέθη" εἰ 

δέ τι τυγχάνει ὃν ἀξύνθετον, τούτῳ μόνῳ προσήκει μὴ πάσχειν 
ἴω " Υ Σ ς “ , ΨΚ. ὦ ζ φῳ " 3 ε 

ταῦτα, εἴπερ τῳ ἄλλῳ; “δοκεῖ μοι, ἔφη, “ οὕτως ἔχειν, ὁ 

Κέβης. “οὐκοῦν ἅπερ ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως ἔχει, 

ταῦτα μάλιστα εἰκὸς εἶναι τὰ ἀξύνθετα, τὰ δὲ ἄλλοτ᾽ ἄλλως 
ν [Ὰ Ἂς 3 ’ “ δὲ με ἣν Ἂ θ ᾽ «Ὦ 

καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτά, ταῦτα δὲ εἶναι τὰ σύνθετα ;" “ἔμοιγε 
-“ ᾿ ἅν, “» ᾿ 

δοκεῖ οὕτως. “ἴωμεν δή, ἔφη, “ ἐπὶ ταῦτα, ἐφ᾽ ἅπερ ἐν τῷ 
Ν λό ποῖ ε ϑ ’ὔ΄ Ὁ λό δίὃ “Ὁ μν Ἁ ἔμπροσθεν λόγῳ. αὐτὴ ἡ οὐσία ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι καὶ 

[ 

ἐρωτῶντες καὶ ἀποκρινόμενοι, πότερον ὡσαύτως ἀεὶ ἔχει κατὰ 

ταὐτὰ ἢ ἄλλοτ᾽ ἄλλως ; αὐτὸ τὸ ἴσον, αὐτὸ τὸ καλόν, αὐτὸ 
“ ΚΥῚ ἊΡ Ἂς ΤΌΝ Υ λὴ ΝΩ͂Ν - 2 
ἕκαστον, ὃ ἐστιν, τὸ ὄν, μή ποτε μεταβολὴν καὶ ἡντινοῦν ἐν- 
δ ΕΒ] ρον ΦΈΡΩΝ, 4 Δ " Ἀ Ἂ 3. Ὁ δέχεται; ἢ ἀεὶ αὐτῶν ἕκαστον, ὃ ἔστι, μονοειδὲς ὃν αὐτὸ 

᾿ ε ’ὔ ε 4 Ἂς δ ΝῸΨΝ Ἂν, ϑ » ἊΝ 3 

καθ᾽ αὑτό, ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχει καὶ οὐδέποτε οὐδαμῇ οὐδα- 

μῶς ἀλλοίωσιν οὐδεμίαν ἐνδέχεται ; “ὡσαύτως, ἔφη, “ἀνάγκη, 

ὁ Κέβης, “ κατὰ ταὐτὰ ἔχειν, ὦ Σώκρατες. “ τί δὲ τῶν πολλῶν 
““ “4 3 7 Δ {0 ἍᾺ ς ’ ἊΨ ε [4 

καλῶν, οἷον ἀνθρώπων ἢ ἵππων ἢ ἱματίων ἢ ἄλλων ὡντινωνοῦν 

τοιούτων ἢ ἴσων ἢ καλῶν ἢ πάντων τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων ; 

ἄρα κατὰ ταὐτὰ ἔχει, ἢ πᾶν τοὐναντίον ἐκείνοις οὔτε αὐτὰ 
ὦ “ "Μ 3 ἦλ δέ ε », 5 » 5 -Ἂ Ἀ 

αὑτοῖς οὔτε ἀλλήλοις οὐδέποτε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδαμῶς κατὰ 

ταὐτά " “οὕτως, ἔφη ὁ Κέβης" “οὐδέποτε ὡσαύτως ἔχει: 
ζ 9 “Ὁ ͵ Ν Ε { ΗῚ [ὃ ΗῚ ἴω) ᾿ 5 

οὐκοῦν τούτων μὲν κἂν ἅψαιο κἂν ἴδοις κἂν ταῖς ἄλλαις αἰσ- 
7 μ θ “ Ὅ εν ᾿ς 3 νς 2 ’ ΕῚ " { 

θήσεσιν αἴσθοιο, τῶν δὲ κατὰ ταὐτὰ ἐχόντων οὐκ ἔστιν ὅτῳ 
"ἢ " 3 ΄ ΝῚ ἌΝ ν ΄, ν᾿ 2» ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ ἐπιλάβοιο ἢ τῷ τῆς διανοίας λογισμῷ, ἀλλ᾽ ἔσ- 

» “ Ν “Ἂ Ν » ς Ψ, τῷ ς ’ ᾿ οὖν 

τιν ἀειδῆ τὰ τοιαῦτα καὶ οὐχ ὁρατά  “ παντάπασιν, ἔφη, 
ς ἀληθῆ λέγεις. 

ΧΧΥῚ. “Θῶμεν οὖν βούλει, ἔφη, “ δύο εἴδη τῶν ὄντων, τὸ 

μὲν ὁρατόν, τὸ δὲ ἀειδές ’ “ θῶμεν, ἔφη. “ καὶ τὸ μὲν ἀειδὲς 
3. αὶ Ὰ, 9 -Α͵Ν ὃ δὲ ε . δέ Ν ϑ Το ς Ν 

ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ἔχον, τὸ δὲ ὁρατὸν μηδέποτε κατὰ ταὐτά" “ καὶ 
ἴω Ε “Ἂ ᾽ ’ὕ 

τοῦτο; ἔφη, “ θῶμεν. “ φέρε δή, ἢ δ᾽ ὅς, “ἄλλο τι ἡμῶν 

αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι, τὸ δὲ ψυχή ;; “ οὐδὲν ἄλλο, ἐξᾳη. 

“ποτέρῳ οὖν ὁμοιότερον τῷ εἴδει φαῖμεν ἂν εἶναι καὶ ξυγγενέ- 
7 Μ ἴω 

στερον τὸ σῶμα; “παντί, ἔφη, “τοῦτό γε δῆλον, ἥτε τῷ 
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ὁρατῷ. “τί δὲ ἡ ψυχή; ὁρατὸν ἢ ἀειδές ;" “οὐχ ὑπ᾽ ἀνθρώπων 
μὰ Σ ’ ἘΝ Α ζ ἰλλὰ ε Ὁ Ἀ ε Ν Ν Ἶ Ν “- γε, ὦ Σώκρατες, ἔφη. “ ἀλλὰ ἡμεῖς γε τὰ ὁρατὰ καὶ τὰ μὴ τῇ 

“Ἂ 5 θ ’ὔ’ ψ, λέ " Ἃ ἀλλ Ἀ ᾿ Α, ς δῆς ““ 

τῶν ἀνθρώπων φύσει λέγομεν: ἢ ἄλλῃ τινὶ οἴει" “τῇ τῶν 
3 Θ ’ὔ ΡῚ ζ ’ὔ “4 ᾿ “ ᾽ὔ ε . ἢ δ] 357 ἀνθρώπων. “τί οὖν περὶ ψυχῆς λέγομεν ; ὁρατὸν ἢ ἀύρατον 
4. Ε] «ε Ψ, Ἂν Ω 

εἶναι " “οὐχ ὁρατόν. “ ἀειδὲς ἄρα; “ναί. 
Ἐ «ες ᾽ὔ Υ 

ὁμοιότερον ἄρα 
ψυ ἣ, “ ᾽ὔ » ΣΞ “. 5 ὃ » Ν δὲ “ἅμ" ε “2 ᾿ ΄“ 

χὴ σώματός ἐστιν τῷ ἀειδεῖ, τὸ δὲ τῷ ὁρατῷ. πᾶσα 
ἣν ϑ' 3 ᾽ὔ ᾿Ὶ 

ἀνάγκη, ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΥΤΙ. “Οὐκοῦν καὶ τόδε πάλαι ἐλέγομεν, ὅτι ἡ ψυχή, 

ὅταν μὲν τῷ σώματι προσχρῆται εἰς τὸ σκοπεῖν τι ἢ διὰ τοῦ 
δ “Ἂ Ε Ν Ψῃ.9 νΥ Ἅ , ἯΜΝΚ. ἡ ᾿ς 9 7] “ Ζ ὁρᾶν ἢ διὰ τοῦ ἀκούειν ἢ δι’ ἄλλης τινὸς αἰσθήσεως---τοῦτο γάρ 
2 Ν Ν - 7 ᾽ 5 ͵7ὕ “-“ " ἐστιν τὸ διὰ τοῦ σώματος, τὸ δι’ αἰσθήσεων σκοπεῖν τι---τότε 

Ν “ ε ς “Ὁ Ρ 9 ΑΝ ΟΖ ᾿ς Ρ] Φ 

μὲν ἕλκεται ὑπὸ τοῦ σώματος εἰς τὰ οὐδέποτε κατὰ ταὐτὰ 

ἔχοντα, καὶ αὐτὴ πλανᾶται καὶ ταράττεται καὶ ἰλιγγιᾷ ὥσπερ 
θ ἿᾺ 4 ͵7ὔ 3 ͵ὔ ον ζ ᾽ὔ 3 - Ω δέ 

μεθύουσα, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη ; πάνυ γε. ὅταν δέ γε 
9. 4. ᾿ ε Ν Α “. ᾽ - Ε] 5 ῷ, Ἢ ᾽ὔ » ἈΝ 

αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν σκοπῇ, ἐκεῖσε οἴχεται εἰς τὸ καθαρόν τε καὶ 

ἀεὶ ὃν καὶ ἀθάνατον καὶ ὡσαύτως ἔχον, καὶ ὡς συγγενὴς οὖσα 

αὐτοῦ ἀεὶ μετ᾽ ἐκείνου τε γίγνεται, ὅτανπερ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν 
, 5 Ν ΘΝ -“ 3 -Ὁ Ν αὶ Δ ΄“ ἣν ͵ Ν εἶ 

γένηται καὶ ἐξῇ αὐτῇ, καὶ πέπαυταί τε τοῦ πλάνου καὶ περὶ 

ἐκεῖνα ἀεὶ κατὰ ταὐτὰ ὡσαύτως ἔχει, ἅτε τοιούτων ἐφαπτομένη" 
Ν ΄ 5 “ Ν 10 Σ , λ .Ν ἕ Ἄ ν ᾿ 

καὶ τοῦτο αὐτῆς τὸ πάθημα φρόνησις κέκληται; παντάπασιν, 

ἔφη, “καλῶς καὶ ἀληθῆ λέγεις, ὦ Σώκρατες. “ποτέρῳ οὖν αὖ 

σοι δοκεῖ τῷ εἴδει καὶ ἐκ τῶν ἔμπροσθεν καὶ ἐκ τῶν νῦν λεγο- 
΄ὔ  Φ ’ “5 Ν ΄ Ἃ ᾿ “Ἂ " 

μένων ψυχὴ ὁμοιότερον εἶναι καὶ ξυγγενέστερον ; πᾶς ἄν μοι 

δοκεῖ, ἢ δ᾽ ὅς, “συγχωρῆσαι, ὦ Σώκρατες, ἐκ ταύτης τῆς μεθόδου, 

καὶ ὁ δυσμαθέστατος, ὅτι ὅλῳ καὶ παντὶ ὁμοιότερόν ἐστι ψυχὴ 
ἀν , .4 ὔ " ἀλλ ΠῚ “ἢ 7)» «ς ᾽ὔ δὲ ν “ δ᾽ 

τῷ ἀεὶ ὡσαύτως ἔχοντι μᾶλλον ἢ τῷ μή. τί δὲ τὸ σῶμα; 
ἣν “΄΄,δὲἷἕἝἼ 2 ᾽ 

τῷ ἑτέρῳ. 

ΧΧΥΠΙ]. “Ὅρα δὴ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦ ν ρα δὴ καὶ τῇδε, ὅτι, ἐπειδὰν ἐν τῷ αὐτῷ ὦσι 

ψυχὴ καὶ σῶμα, τῷ μὲν δουλεύειν καὶ ἄρχεσθαι ἡ φύσις προσ- 

τάττει, τῇ δὲ ἄρχειν καὶ δεσπόζειν: καὶ κατὰ ταῦτα αὖ πότερόν 
»ῳ -“ ᾽ὔ “ Ν ’ὔ “ - γι » 

σοι δοκεῖ ὅμοιον τῷ θείῳ εἶναι καὶ πότερον τῷ θνητῷ ; ἢ οὐ 

δοκεῖ σοι τὸ μὲν θεῖον οἷον ἄρχειν τε καὶ ἡγεμονεύειν πεφυκέναι, 

τὸ δὲ θνητὸν ἄρχεσθαί τε καὶ δουλεύειν ; “ ἔμοινε. “ ποτέρῳ 
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οὖν ἡ ψυχὴ ἔοικεν ;" “δῆλα δή, ὦ Σώκρατες, ὅτι ἡ μὲν ψυχὴ 

τῷ θείῳ, τὸ δὲ σῶμα τῷ θνητῷ. “σκόπει δή, ἔφη, “ ὦ Κέβης, 
ΕΝ Ἄ “ 5 ’ ’ ε “ ζ΄ ἊΝ Ν ΄ὔ εἰ ἐκ πάντων τῶν εἰρημένων τάδε ἡμῖν ξυμβαίνει, τῷ μὲν θείῳ 

Ν 3 ΄ Α, ΕΝ Ν »“» Ν ΡῚ ’ ἮΝ, ὅν, καὶ ἀθανάτῳ καὶ νοητῷ καὶ μονοειδεῖ καὶ ἀδιαλύτῳ καὶ ἀεὲ 

ὡσαύτως κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον εἶναι ψυχήν, τῷ 

δὲ ἀνθρωπίνῳ κἀὶ θνητῷ καὶ πολυειδεῖ καὶ ἀνοήτῳ καὶ διαλυτῷ 

καὶ μηδέποτε κατὰ ταὐτὰ ἔχοντι ἑαυτῷ ὁμοιότατον αὖ εἶναι 

σῶμα. ἔχομέν τι παρὰ ταῦτα ἄλλο λέγειν, ὦ φίλε Κέβης, ἣ 

οὐχ οὕτως ἔχει; “ οὐκ ἔχομεν. 
ΧΧΙΧ, “Τί οὖν; τούτων οὕτως ἐχόντων ἄρ᾽ οὐχὶ σώματι 

Ν Ν ͵ 7 “ Ν 3 Ἁ ἔ 

μὲν ταχὺ διαλύεσθαι προσήκει, ψυχῇ δὲ αὖ τὸ παράπαν 
χὃ λ "ς ,Ν Ἂ) 9 ΄ , πὶ ξΖ “ ΝΆ 3) .2 ζ 3 - 

ἀδιαλύτῳ εἶναι ἢ ἐγγύς τι τούτου "ἢ “πῶς γὰρ οὔ ; “ἐννοεῖς 
Ὧν ἈΝ «“ 2 Ν 3 , ες: ΨΚ Ἂν Ν ε δ 

οὖν, ἔφη, “ὅτι, ἐπειδὰν ἀποθάνῃ ὁ ἄνθρωπος, τὸ μὲν ὁρατὸν 
Ξ “Ἂ ἣν “Ἄ μὴ 5 Ἑ ΜῈ Ψ' [ ἣς Ἂ, “Ἃ 

αὐτοῦ, τὸ σῶμα, καὶ ἐν ὁρατῷ κείμενον, ὃ δὴ νεκρὸν καλοῦμεν. 
4, ,7ὔ 4 Ἷ κα Ν » 5 ΩΝ 

ᾧ προσήκει διαλύεσθαι καὶ διαπίπτειν καὶ διαπνεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς 
΄ 59 Ν ͵΄ 3 5 ᾿ Ν ᾽ ΄ ΄, 

τούτων οὐδὲν πέπονθεν, ἀλλ᾽ ἐπιεικῶς συχνὸν ἐπιμένει χρόνον, 

ἐὰν μέν τις καὶ χαριέντως ἔχων τὸ σῶμα τελευτήσῃ καὶ ἐν 

τοιαύτῃ ὥρᾳ, καὶ πάνυ μάλα. συμπεσὸν γὰρ τὸ σῶμα καὶ 
θέ 4 ἱ ἀν; Αἱ ΄, θέ λέ ὅλ , ταριχευθέν, ὥσπερ οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευθέντες, ὀλίγου ὅλον 

μένει ἀμήχανον ὅσον χρόνον. ἕνια δὲ μέρη τοῦ σώματος, καὶ ἂν 

σαπῇ, ὀστᾶ τε καὶ νεῦρα καὶ τὰ τοιαῦτα πάντα, ὅμως ὡς ἔπος 
5 “ 3 ͵ ᾿νε ὦ Α .Ὰ Σ ΕῚ ζ 7} ζ ε Ν ΝΙΝ Ν 5 ᾽΄ 

εἰπεῖν ἀθάνατά ἐστιν" ἢ οὔ; “ναί. “ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα, τὸ ἀειδές, 

τὸ εἰς τοιοῦτον τόπον ἕτερον οἰχόμενον γενναῖον καὶ καθαρὸν 

καὶ ἀειδῆ, εἰς “Αἰιδου ὡς ἀληθῶς, παρὰ τὸν ἀγαθὸν καὶ φρόνιμον 
᾿ ἰοὺ ΕῚ Ἂν, 5 ΄, 5 ’ὔ’ὕ 4, Ο' ὅδ “ “4. ΄ 

θεόν, οἷ, ἂν θεὸς ἐθέλῃ, αὐτίκα καὶ τῇ ἐμῇ ψυχῇ ἱτέον, αὕτη δὲ 

δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη καὶ οὕτω πεφυκυῖα ἀπαλλαττομένη τοῦ σώ- 

ματος εὐθὺς διαπεφύσηται καὶ ἀπόλωλεν, ὥς φασιν οἱ πολλοὶ 

ἄνθρωποι; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ φίλε Κέβης τε καὶ Σιμμία, ἀλλὰ 

πολλῷ μᾶλλον ὧδ᾽ ἔχει" ἐὰν μὲν καθαρὰ ἀπαλλάττηται, μηδὲν 

τοῦ σώματος ξυνεφέλκουσα, ἅτε οὐδὲν κοινωνοῦσα αὐτῷ ἐν τῷ 
βίῳ ἑκοῦσα εἶναι, ἀλλὰ φεύγουσα αὐτὸ καὶ συνηθ έ )τὴ ι Σ γ ὶ γθροισμένη αὐτὴ 

3 ἘΠ χὰ “ ᾿ Ἀν ἃς “ κ Ν Ὁ »ν' » κ᾿ 
εἰς αὑτήν, ἅτε μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο---τοῦτο δὲ οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 

ἢ ὀρθῶς φιλοσοῴουσα καὶ τῷ ὄντι τεθνάναι μελετῶσα ῥᾳδίως" ἢ 
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οὐ τοῦτ᾽ ἂν εἴη μελέτη θανάτου " “ παντάπασί γε. “ οὐκοῦν 
"ἣν ΓΗ, » ΡΝ πο δε πῈ μρ δ: έν Ν οὕτω μὲν ἔχουσα εἰς τὸ ὅμοιον αὐτῇ τὸ ἀειδὲς ἀπέρχεται, τὸ 

“, ΝΠ 55...) ὲ ν , 9 , ΟΣ θεῖόν τε καὶ ἀθάνατον καὶ φρόνιμον, οὗ ἀφικομένῃ ὑπάρχει 
ΒΕ - ἊΝ 3 ᾿ “5 ΄ ᾿.5 [4 Ν , φη Φ Γ, 

αὐτῇ εὐδαίμονι εἶναι, πλάνης καὶ ἀνοίας καὶ φόβων καὶ ἀγρίων 
ΕΣ ὔ .Ἶ “Ἂ ἄλλ “Ἁ “Ἁ 3 θ ’ὔ ΡῚ ϑι ᾿ς 

ἐρώτων καὶ τῶν ἄλλων κακῶν τῶν ἀνθρωπείων ἀπηλλαγμένῃ, 
“ ἀρ ἢ Ν κ᾿ ΄, εἶθ ὁ ΡΝ Ἢ ὥσπερ δὲ λέγεται κατὰ τῶν μεμυημένων, ὡς ἀληθῶς τὸν λοιπὸν 

΄ὕ εἶ ΩΝ χ ,ὕ Φ“ α 5. ΄ δ χρόνον μετὰ τῶν θεῶν διάγουσα; οὕτω φῶμεν, ὦ Κέβης, ἢ 

ἄλλως ; 

ΧΧΧ., «Οὕτω νὴ Δία, ἔφη ὁ Κέβης. “ ἐὰν δέ γε, οἶμαι, Β 
͵΄ Ν, » ΄ “Ἂ ͵ 3 ΄ . ἽΝ μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος τοῦ σώματος ἀπαλλάττηται, ἅτε τῷ 

’ὔ 8. Ἁ4 [φ, ᾿ ΄Ὰ ΄, Ἀν μα Α σώματι ἀεὶ ξυνοῦσα καὶ τοῦτο θεραπεύουσα καὶ ἐρῶσα καὶ 
͵΄ ἘΠ οι ς.» Ἐπ Υ Ὦ ᾿ ΑἸῈ ᾿ " 

γεγοητευμένη ὑπ᾽ αὐτοῦ ὑπό τε τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ ἡδονῶν, ὥστε 

μηδὲν ἄλλο δοκεῖν εἶναι ἀληθὲς ἀλλ᾽ ἢ τὸ σωματοειδές, οὗ τις 

ἂν ἅψαιτο καὶ ἴδοι καὶ πίοι καὶ φάγοι καὶ πρὸς τὰ ἀφροδίσια 
᾽ὔ Ν Ὁ 5 ΑἿΣ Ν ᾿ δέ Ν δὲ Ν χρήσαιτο, τὸ δὲ τοῖς ὄμμασι σκοτῶδες καὶ ἀειδές, νοητὸν δὲ καὶ 

φ' ε ν᾿ “Ὁ ᾿, 5 ᾿ς “ »ἵ ἝἙ 

φιλοσοφίᾳ αἱρετόν, τοῦτο δὲ εἰθισμένη μισεῖν τε καὶ τρέμειν 
4 ΕἾ Ξ 4 Ν μὴ , Ν 3 Ἀ ᾽] «ς Ν καὶ φεύγειν, οὕτω δὴ ἔχουσαν οἴει ψυχὴν αὐτὴν καθ᾽ αὑτὴν Ο 

εἰλικρινῆ ἀπαλλάξεσθαι ;; “ οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. “ ἀλλὰ καὶ 

διειλημμένην γε, οἶμαι, ὑπὸ τοῦ σωματοειδοῦς, ὃ αὐτῇ ἡ ὁμιλία 

τε καὶ συνουσία τοῦ σώματος διὰ τὸ ἀεὶ ξυνεῖναι καὶ διὰ τὴν 

πολλὴν μελέτην ἐνεποίησε ξύμφυτον ; “πάνυ γε. “ἐμβριθὲς 
΄ ΓῚ ΄, “ " νῶν. Τὴν ᾿ ᾿ Ν δ ᾿ 

δέ γε, ὦ φίλε, τοῦτο οἴεσθαι χρὴ εἶναι καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ 
«ς ’ ΑΔ Ν Ν Υ᾿ ε ἋᾺ ἃς Ἄ, ᾽ὔ ᾿Ἶ ὁρατόν" ὃ δὴ καὶ ἔχουσα ἡ τοιαύτη ψυχὴ βαρύνεταί τε καὶ 
Ψ ’ 3 Ν « Ν ’ 7 “Ἂ 3 “ Ν ἕλκεται πάλιν εἰς τὸν ὁρατὸν τόπον, φόβῳ τοῦ ἀειδοῦς τε καὶ 

σ΄ [2 Ξ ᾿ Ν ΄ ͵ Ἂς Ν 

Αἰδου, ὥσπερ λέγεται, περὶ τὰ μνήματά τε καὶ τοὺς τάφους Ὁ 

κυλινδουμένη, περὶ ἃ δὴ καὶ ὥφθη ἄττα ψυχῶν σκιοειδῆ φαν- 

τάσματα, οἷα παρέχονται αἱ τοιαῦται ψυχαὶ εἴδωλα, αἱ μὴ 
“Ἁ 3, “ 3 Ν ὃ; ε “Ὁ Ζ ΟΝ ον καθαρῶς ἀπολυθεῖσαι, ἀλλὰ τοῦ ὁρατοῦ μετέχουσαι, διὸ καὶ 

ὁρῶνται." “ εἰκός γε, ὦ Σώκρατες. “εἰκὸς μέντοι, ὦ Κέβης" καὶ 
ΕῚ ᾽ὔ Ν “Ἂ ἐῚ “ὦ ’ “ὍὋὍ 3 Ν Α [ω᾿ ͵ 

οὔ τί γε τὰς τῶν ἀγαθῶν ταύτας εἶναι, ἀλλὰ τὰς τῶν φαύλων, 
« Ν Ν “ 3 ἐν “ Ἄ 7ὔ “ὦ 

αἵ περὶ τὰ τοιαῦτα ἀναγκάζονται πλανᾶσθαι δίκην τίνουσαι τῆς 

προτέρας τροφῆς κακῆς οὔσης" καὶ μέχρι γε τούτου πλανῶνται, 

ἕως ἂν τῇ τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς ἐπιθυμίᾳ Εἰ 

ἐνδεθῶσιν εἰς σῶμα. 
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ΧΧΧΙ. ᾿Ἐνδοῦνται δέ, ὥσπερ εἰκός, εἰς τοιαῦτα ἤθη ὁποῖ᾽ 
ἍΜ ἀν μ᾿ δὲ “ ᾽ὔ 3 ἊΝ Ξ ᾽ ξ ν᾿ “ δὴ ἄττ᾽ ἂν καὶ μεμελετηκυῖαι τύχωσιν ἐν τῷ βίῳ. “τὰ ποῖα δὴ 

“ ἢ» “" 

ταῦτα λέγεις, ὦ Σώκρατες ;; “οἷον τοὺς μὲν γαστριμαργίας τε 
Ν καὶ ὕβρεις καὶ φιλοποσίας μεμελετηκότας καὶ μὴ διευλαβη- 

Α “ 

μένους εἰς τὰ τῶν ὄνων γένη καὶ τῶν τοιούτων θηρίων εἰκὸς 

ἐνδύεσθαι. ἢ οὐκ οἴει ; “πάνυ μὲν οὖν εἰκὸς λέγεις.᾽ “ τοὺς δέ 
’ » γε ἀδικίας τε καὶ τυραννίδας καὶ ἁρπαγὰς προτετιμηκότας εἰς 

Ν ΨἊ ’ δε ζ΄ ΠΝ ΓΒ ΄ Ε.] »““΄ῪἊᾺ Μ τὰ τῶν λύκων τε καὶ ἱεράκων καὶ ἰκτίνων γένη" ἢ ποῖ ἂν ἄλλοσε 

φαῖμεν τὰς τοιαύτας ἰέναι ; “ ἀμέλει, ἔφη ὁ Κέβης, “ εἰς τὰ 

τοιαῦτα. “ οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, “ δῆλα δὴ καὶ τᾶλλα, ἣ ἂν ἕκαστα 
" Χ Ν 5. Ἐς Ὁ ΄ ΝΝ ᾽, ἢ «5 Ἄψὴν εξ ἴοι, κατὰ τὰς αὐτῶν ὁμοιότητας τῆς μελέτης; “δῆλον δή, ἐφὴ 
ς “ ) " ς 3 δ 3 ἊΨ 9. "» ζ ᾿ ΄ ἐάεξυς πῶς δ᾽ οὐ; “ οὐκοῦν εὐδαιμονέστατοι, ἔφη, “ καὶ τούτων εἰσὶ 

ς 5 Ψ ᾿ 97 ε Ν 4 Ν » καὶ εἰς βέλτιστον τόπον ἰόντες οἵ τὴν δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν 
» δι Σ Ψ' Δ ἮΝ “Ὁ Ξ Ν ἀρετὴν ἐπιτετηδευκότες, ἣν δὴ καλοῦσι σωφροσύνην τε καὶ δὲ- 

΄ 3 ᾿ Ν 7 ἴω 3 ὔ καιοσύνην, ἐξ ἔθους τε καὶ μελέτης γεγονυῖαν ἄνευ φιλοσοφίας 
ἈΝ ΜΕ ον - Ν Ὁ 3 7 3. κ ’ Φι. Κα 

τε καὶ νοῦ ;᾽ “πῃ δὴ οὗτοι εὐδαιμονέστατοι ;᾽ “ὅτι τούτους εἰκός 
2 3 “ Ψ 3 »“ ϑ' - φψν ἐστιν εἰς τοιοῦτον πάλιν ἀφικνεῖσθαι πολιτικόν τε καὶ ἥμερον 

4 ΕΣ “Ἂ ΠῚ “ Ἃ Υ ΕῚ . 3 Ψ , γένος, ἤ που μελιττῶν ἢ σφηκών ἢ μυρμήκων, ἢ καὶ εἰς ταὐτόν 
, μ᾿ » δ ΄ Ν Ψ᾿ 3 ἐκ . Ν 

γε πάλιν τὸ ἀνθρώπινον γένος, καὶ γίγνεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρας 

μετρίους. “ εἰκός. 

ΧΧΧΠ. “Εἰς δέ γε θεῶν γένος μὴ φιλοσοφήσαντι καὶ 

παντελῶς καθαρῷ ἀπιόντι οὐ θέμις ἀφικνεῖσθαι ἀλλ᾽ ἢ τῷ 

φιλομαθεῖ. ἀλλὰ τούτων ἕνεκα, ὦ ἑταῖρε Σιμμία τε καὶ Κέβης, 
ἌΡΕῚ “ ΜᾺ ΜΕ. ΨΝ Ν “ 2 

οἱ ὀρθῶς φιλοσοφοῦντες ἀπέχονται τῶν κατὰ τὸ σῶμα ἐπιθυ- 

μιών ἁπασῶν καὶ καρτεροῦσι καὶ οὐ παραδιδόασιν αὐταῖς ἕαυ- 
ΓΑ Υ͂ 5 ’, Ν ’ὔ ᾽ὔ 4 ε τούς, οὔ τι οἰκοφθορίαν τε καὶ πενίαν φοβούμενοι, ὥσπερ οἱ 

πολλοὶ καὶ φιλοχρήματοι" οὐδὲ αὖ ἀτιμίαν τε και ἀδοξίαν μοχ- 

θηρίας δεδιότες, ὥσπερ οἱ φίλαρχοί τε καὶ φιλότιμοι, ἔπειτα 
ὌΠ 3 ΣΝ ἢ ζ 3 Ἂς "Ὰ ͵ὔ ᾿ 8 ε δ ΡῚ 4 ΦῸΝ ἀπέχονται αὐτών. “οὐ γὰρ ἂν πρέποι, ἔφη, ᾿ ὦ Σώκρατες, ὁ 

Κέβης. “οὐ μέντοι μὰ Δία, ἢ δ᾽ ὅς. “ τοιγάρτοι τούτοις μὲν 

ἅπασιν, ὦ Κέβης, ἐκεῖνοι, οἷς τι μέλει τῆς ἑαυτών ψυχῆς, ἀλλὰ 

μὴ σώματι πράττοντες ζῶσι, χαίρειν εἰπόντες οὐ κατὰ ταὐτὰ 

πορεύονται αὐτοῖς, ὡς οὐκ εἰδόσιν ὅπῃ ἔρχονται, αὐτοὶ δὲ ἡγού- 
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» - 3 , μῆς ’ τς Ἀ ὅσον ὦ ᾿' μενοι οὐ δεῖν ἐναντία τῇ φιλοσοφίᾳ πράττειν καὶ τῇ ἐκείνης 
΄, ν᾿ α , ΄ ρων εἰ τρ ΕῚ λύσει τε καὶ καθαρμῷ ταύτῃ τρέπονται ἐκείνῃ ἑπόμενοι, ἢ 

ἐκείνη ὑφηγεῖται." 

ΧΧΧΙΠΠΙ. “Πώς, ὦ Σώκρατες ;" “ ἐγὼ ἐρώ,᾽ ἔφη. “γιγνώ- 

σκουσι γάρ, ἢ δ᾽ ὅς, “οἱ φιλομαθεῖς ὅτι παραλαβοῦσα αὐτῶν τὴν 

ψυχὴν ἡ φιλοσοφία ἀτεχνῶς διαδεδεμένην ἐν τῷ σώματι καὶ 
΄ 3 ΄ Δ δ ς “ ἥν ἋἍ προσκεκολλημένην, ἀναγκαζομένην δὲ ὥσπερ διὰ εἱργμοῦ διὰ τού- 

α᾽ ΝΌ Ν ΕΣ Ν Ν, 3.τν ᾽ ες “ Ἀν 3 Ἂ 
του σκοπεῖσθαι τὰ ὄντα ἀλλὰ μὴ αὐτὴν δι’ αὑτῆς, καὶ ἐν πάσῃ 
2 , Ξ Ν ἌΣ κα [2 - 7 κι 

ἀμαθίᾳ κυλινδουμένην, καὶ τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα κατιδοῦσα 

ὅτι δι’ ἐπιθυμίας ἐστίν, ὡς ἂν μάλιστα αὐτὸς ὁ δεδεμένος ξυλλήπ- 
ΕῚ “-“ ᾿: “ “5. ΄ Ψ ε 

τωρ εἴη τοῦ δεδέσθαι, --- ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσιν οἱ φιλομα- 
“ [2 “ ἴον ε Ἄ, Ψ 5» ΜΝ ἣν 

θεῖς, ὅτι οὕτω παραλαβοῦσα ἡ φιλοσοφία ἔχουσαν αὐτῶν τὴν 

ψυχὴν ἠρέμα παραμυθεῖται καὶ λύειν ἐπιχειρεῖ, ἐνδεικνυμένη, ὅτι 
2 ’ὔ , να Ν “ 3 4 ἘΠ 3 [4 Ἄν Ὸ Ν 

ἀπάτης μὲν μεστὴ ἡ διὰ τῶν ὀμμάτων σκέψις, ἀπάτης δὲ ἡ διὰ 
“ Ψ Ν ἐς » 3 ͵7 ν» Ἅ...9 7 Ν τῶν ὦτων καὶ τῶν ἄλλων αἰσθήσεων, πείθουσα δὲ ἐκ τούτων μὲν 

3 “" 4 πὶ 2 Ἁ “ ᾿ πμώδος ἢ Χ }] ς Ν ἀναχωρεῖν, ὅσον μὴ ἀνάγκη αὐτοῖς χρῆσθαι, αὐτὴν δὲ εἰς αὑτὴν 

ξυλλέγεσθαι καὶ ἀθροίξεσθαι παρακελευομένη,πιστεύειν δὲ μηδενὶ 
ΟΧλ ΑΔ, Ε 3 Ν ς “Ὄ μή Ω ττς 3 Ν θ᾽ [4 Ν ,»Ὡ ῳ ἀλλ᾽ ἢ αὐτὴν αὑὕτῃ, ὅ τι ἂν νοήσῃ αὐτὴ καθ᾽ αὑτὴν αὐτὸ 

καθ᾽ αὑτὸ τῶν ὄντων" ὅτι δ᾽ ἂν δι’ ἄλλων σκοπῇ ἐν ἄλλοις ὃν 

ἄλλο, μηδὲν ἡγεῖσθαι ἀληθές: εἶναι δὲ τὸ μὲν τοιοῦτον αἰσθητόν 
δ΄" ΄ Δ Ν φ «4.  ς - Ἄ Ρος Ξ ’ γϑν ΜῈ τε καὶ ὁρατόν, ὃ δὲ αὐτὴ ὁρᾷ νοητόν τε καὶ ἀειδές. ταύτῃ οὖν τῇ 

λύσει οὐκ οἰομένη δεῖν ἐναντιοῦσθαι ἡ τοῦ ὡς ἀληθῶς φιλοσόφου 
ψυχὴ οὕτως ἀπέχεται τών ἡδονών τε καὶ ἐπιθυμιῶν καὶ λυπῶν καὶ 

φόβων, καθ᾽ ὅσον δύναται, λογιζομένη, ὅτι, ἐπειδάν τις σφόδρα 

ἡσθῇ ἢ φοβηθῇ ἢ λυπηθῇ ἢ ἐπιθυμήσῃ, οὐδὲν τοσοῦτον κακὸν 
᾿᾿ ᾿ΕΒΒΕῚ 5 “ Ὁ » 5 7] Φ Ε.] ς 3 3 ͵’ὔ ἔπαθεν ἀπ᾽ αὐτῶν ὧν ἄν τις οἰηθείη, οἷον ἢ νοσήσας ἢ τι ἀναλώ- 

Ν "πὸ ς ΄, » "ἃ ΄ ΄ , κ Ν σας διὰ τὰς ἐπιθυμίας, ἀλλ᾽ ὃ πάντων μέγιστόν τε κακὸν καὶ 
" ἐπα “ ΄ ἀν υ ͵ Ἀὐφυρένο ΚΣΡΊΑ - ἔσχατόν ἐστι, τοῦτο πάσχει καὶ οὐ λογίζεται αὐτό. “τί τοῦτο, 

ὦ Σώκρατες " ἔφη ὁ Κέβης. “ὅτι ψυχὴ παντὸς ἀνθρώπου ἀναγ- 
΄ Π ε - ΠῚ “ 7, »,..» ἈΠ κε 

κάζεται ἅμα τε ἡσθῆναι ἢ λυπηθῆναι σφόδρα ἐπί τῳ καὶ ἡγεῖσ- 

θαι, περὶ ὃ ἂν μάλιστα τοῦτο πάσχῃ, τοῦτο ἐναργέστατόν τε 
τ Ν ἐλ θέ 2 ψ “ῃ Η Ἂ Χ ΄ εΥ εἶναι καὶ ἀληθέστατον, οὐχ οὕτως ἔχον: ταῦτα δὲ μάλιστα τὸ 

« ΓΞ ΕΑ Νὰ 6 ΄ γν 2 ““ ΄ 7 -- ΄ ’ 
ὁρατά" ἢ οὐ; “πάνυ γε.᾽ “ οὐκοῦν ἐν τούτῳ τῷ πάθει μάλιστα 

Ὁ 
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κ ς ᾿ Ἄν, καταδεῖται ψυχὴ ὑπὸ σώματος " “πῶς δή; “ὅτι ἑκάστη ἡδονὴ 
ἌΝ ΄ Γ “Ὁ " ΓΝ -᾿ν Ων “ Ἂς καὶ λύπη ὥσπερ ἧλον ἔχουσα προσηλοῖ αὐτὴν πρὸς τὸ σῶμα καὶ 

ἴφῳ, Ν Ἂ «Ὁ ὃ [4 “Ὁ ἐλ θῆ προσπερονᾷ καὶ ποιεῖ σωματοειδῇ, δοξάζουσαν ταῦτα ἀληθῆ 
εκ 5 ἴω “ ὯΝ “ “- 

εἶναι, ἅπερ ἂν καὶ τὸ σῶμα φῇ. ἐκ γὰρ τοῦ ὁμοδοξεῖν τῷ 

σώματι καὶ τοῖς αὐτοῖς χαίρειν ἀναγκάζεται, οἶμαι, ὁμότροπός 

τε καὶ ὁμότροφος γίγνεσθαι καὶ οἵα μηδέποτε εἰς “Αἰδου καθαρῶς 
ἀφικέσθαι, ἀλλὰ ἀεὶ τοῦ σώματος ἀναπλέα ἐξιέναι, ὥστε ταχὺ 

, Ψ. 9 ᾿ “Ἃ ἈΠ, Ξ 2 ’ὔ θ πάλιν πίπτειν εἰς ἄλλο σῶμα καὶ ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι, 

καὶ ἐκ τούτων ἄμοιρος εἶναι τῆς τοῦ θείου τε καὶ καθαροῦ καὶ 

μονοειδοῦς συνουσίας. “ ἀληθέστατα, ἔφη, “ λέγεις, ὁ Κέβης, 
ΤΈΣ ἢ ὦ Σώκρατες. 

ΧΧΧΙΨ. «Τούτων τοίνυν ἕνεκα, ὦ Κέβης, οἱ δικαίως φι- 

λομαθεῖς κόσμιοί εἰσι καὶ ἀνδρεῖοι, οὐχ ὧν οἱ πολλοὶ ἕνεκά 
Ξ ΕΝ] Ν μ Ὶ ζ 3 δη » ᾿] ζ 3 ’, ἐλλ᾽ “ 

φασιν! ἢ σὺ οἴει; “οὐ δῆτα ἔγωγε. οὐ γάρ, ἃ οὕτω 

λογίσαιτ᾽ ἂν ψυχὴ ἀνδρὸς φιλοσόφου, καὶ οὐκ ἂν οἰηθείη τὴν 
Ν ΄ὔ “Ἁ ε ᾽ν ΄ "ἡ ἃ. ’ὔ Ἄν 

μὲν φιλοσοφίαν χρῆναι ἑαυτὴν λύειν, λυούσης δὲ ἐκείνης αὐτὴν 
, ἈΝ κε Ν , ε Ν ΄ὕ Ὧν 15 παραδιδόναι ταῖς ἡδοναῖς καὶ λύπαις ἑαυτὴν πάλιν αὖ ἐγκατα- 

δεῖν καὶ ἀνήνυτον ἔργον πράττειν Ἰ]ηνελόπης τινὰ ἐναντίως 
ε Ν ΄ 3 Ν ᾽ὔ ’, ΄ 
ἱστὸν μεταχειριζομένην, ἀλλὰ γαλήνην τούτων παρασκευάζουσα, 
ε ΄ “ κ δι, 659 ἃν μκο ΄, 5 ὡς ἘΝ Ν Χ 
εἐπτομενῆ τῷ λογισμῷ καὶ ἄξει ἐν τουτῷ οὐσᾶ, Τὸ ἀληθὲς και τὸ 

Β θεῖον καὶ τὸ ἀδόξαστον θεωμένη καὶ ὑπ᾽ ἐκείνου τρεφομένη, ζῆν 
" “ -» ἢ ΕΝ “ Ἂν... Ἂς , 3 Ν τε οἴεται οὕτω δεῖν, ἕως ἂν ᾧ), καὶ ἐπειδὰν τελευτήσῃ, εἰς τὸ 

Ἂν Ν 3 Ἂ, “ 5 Ξ 3 ΄ “ὦ 5 ξυγγενὲς καὶ εἰς τὸ τοιοῦτον ἀφικομένη ἀπηλλάχθαι τῶν ἀνθρω- 
7, “. 2 , Φν ΄ “ 95. Χ ὅ ε πίνων κακῶν. ἐκ δὲ τῆς τοιαύτης τροφῆς οὐδὲν δεινόν μὴ 

φοβηθῇ, ταῦτά γ᾽ ἐπιτηδεύσασα, ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης, ὅπως 

μὴ διασπασθεῖσα ἐν τῇ ἀπαλλαγῇ τοῦ σώματος ὑπὸ τῶν 
-νἦ δ. “-“ Ν 4 ΕΣ) 95ῸΝ » 

ἀνέμων διαφυσηθεῖσα καὶ διαπτομένη οἴχηται καὶ οὐδὲν ἔτι 
3 “ἂν τῶν χϑ οὐδαμοῦ ἢ). 

ΧΧΧΥ͂, Σιγὴ οὖν ἐγένετο ταῦτα εἰπόντος τοῦ Σωκράτους 

ἐπὶ πολὺν χρόνον, καὶ αὐτό ὃς τῴ εἰρημένῳ λόγῳ ἢἣ χρόνον, καὶ αὐτός τε πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἣν 
ε ὖ ͵ « 3 “ 3 ΞΖ ϑ᾽ «ε “Ἂ « “Ὁ ΄ 

ὃ Σωκράτης, ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο, καὶ ἡμῶν οἱ πλεῖστοι. Κέβης 

δὲ καὶ Σιμμίας σμικρὸν πρὸς ἀλλήλω διελεγέσθην: καὶ ὁ 
Σωκ ΤΊ ΕΝ 5 ᾿ " Σ ᾿᾿ ᾽ὔ Ἐ᾿ » ζς ς “ Ν ΕἾ θέ 

ρᾶάτης ἰδὼν αὐτὼ ἤρετο τί; ἔφη, “ὑμῖν τὰ λεχθέντα 
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υἱῶν μὴ δοκεῖ ἐνδεῶς λέγεσθαι; πολλὰς γὰρ δὴ ἔτι ἔχει ὑποψίας 

καὶ ἀντιλαβάς, εἴ γε δή τις αὐτὰ μέλλει ἱκανῶς διεξιέναι. εἰ 
᾿ " " Ἂ 50 Χ ΄ 5. ο7 κ , 

ἐὲν οὖν τι ἄλλο σκοπεῖσθον, οὐδὲν Χέγω: εἰ δέ τι περὶ τούτων 

» »“" Ν 3 ’ Χ 3 Ἀ 9 Δ Ἂς λθ “ » 

αἀπορειτον, μηδὲν ἀποκνΉσητε και αὐυτοι εἰπεῖὶν Και διε Ευν, εὐ 9 

πῃ ὑμῖν φαίνεται βέλτιον ἂν λεχθῆναι, καὶ αὖ καὶ ἐμὲ συμπα- 
ΘΕ Ἂς ᾿ ᾿ " ἀϑινν, ΤΆΟΘΆ 7 2 ἀν ὃ 

ραλαβεῖν, εἴ τι μᾶλλον οἴεσθε μετ᾽ ἐμοῦ εὐπορήσειν. καὶ ὁ 

Σιμμίας ἔφη: “καὶ μήν, ὦ Σώκρατες, τἀληθῆ σοι ἐρῶ. πάλαι 
Ν : “Ἁ ε , 3 “Ἂ “ “ θ -“ Ν λ ΤΑ 3 ΑΑΝΝ 

γὰρ ἡμῶν ἑκάτερος ἀπορῶν τὸν ἕτερον προωθεῖ καὶ κελεῦει ἐρέσ- 

θαι διὰ τὸ ἐπιθυμεῖν μὲν ἀκοῦσαι, ὀκνεῖν δὲ ὄχλον παρέχειν, μή 
3 ᾿ς Ὁ Ν ἈΝ “Ὁ ΤΕ. να 3 ’ὔ ἀρ. 

γόι ἀηδὲς ἢ διὰ τὴν παροῦσαν συμφοράν.: καὶ ὃς ἀκούσας ἐγε- 

λασέν τε ἠρέμα καί φησιν" “ βαβαί, ὦ Σιμμία: ἢ που χαλεπῶς 
Η Ά, " 3 , ΄ ε 3 Ν ες ἴω 

ἂν τοὺς ἄλλους ἀνθρώπους πείσαιμι, ὡς οὐ συμφορὰν ἡγοῦμαι 
Ν “- , μὴ ᾿υχλ.. [4 ᾿ Ἷ 3 Ν 

τὴν παροῦσαν τύχην, ὅτε γε μηδ᾽ ὑμᾶς δύναμαι πείθειν, ἀλλὰ 
“ ᾿ ΄ὔ ᾿ φν ’ 9 ἊΝ , 

φοβεῖσθε, μὴ δυσκολώτερόν τι νῦν διάκειμαι ἢ ἐν τῷ πρόσθεν 
βί ΜΝ ’ «ε Υ̓ ἴω ᾽ὔ ὃ “ Χ ͵7 φι ὡς δ᾽ κ 

ἴῳ: καί, ὡς ἔοικε, τῶν κύκνων δοκῶ φαυλότερος ὑμῖν εἶναι τὴν 
' “ 3 Ν᾿, 3 θ “ -“ 3 ἣς 3 “ 3 

μαντικήν, οἵ, ἐπειδὰν αἴσθωνται ὅτι δεῖ αὐτοὺς ἀποθανεῖν, ᾷδον- 
πὰ ν» Ἂν ἢ θ Ξ ͵ δὴ ἣΝ ἴων Ν “λ 

τες καὶ ἐν τῷ πρόσθεν χρόνῳ, τότε δὴ πλεῖστα καὶ μάλιστα 

ἄδουσι. γεγηθότες ὅτι μέλλουσι παρὰ τὸν θεὸν ἀπιέναι, οὗπέ 
“  )}ηΡΌτες " ρ » ρ 

» ψ « ἋΣ... Ἂν Ν ε “Ὁ Α ΝᾺ ͵ 

εἰσι θεράποντες" οἱ δ᾽ ἄνθρωποι διὰ τὸ αὑτῶν δέος του θανάτου 
᾿ ἄσν Ὁ , ΄ ΄ὔ δὲν τὰ “ 

καὶ τῶν κύκνων καταψεύδονται, καί φασιν αὐτοὺς θρηνοῦντας 

τὸν θάνατον ὑπὸ λύπης ἐξάδειν, καὶ οὐ λογίζονται, ὅτι οὐδὲν 
μὴ 3, . εὐὸν Ὁ, ΤΥ Ρ- »“,ἮΝ " ΄ Ὰ 

ὄρνεον ᾷδει, ὅταν πεινῃ ἢ βιγοὶ ἡ τινα ἄλλην λύπην λυπῆται, 

οὐδὲ αὐτὴ ἥ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὃ ἔποψ, ἃ δή φασι διὰ 
“εΜἜ 

» ΄“ 

λύπην θρηνοῦντα ᾷδειν. ἀλλ’ οὔτε ταῦτά μοι φαίνεται λυπού- 

μενα ᾷδειν οὔτε οἱ κύκνοι, ἀλλ’ ἅτε, οἶμαι, τοῦ ᾿Απόλλωνος 

Η ’ὔ’ , 5 Ν Ψ' «5. ἐ 5 ἈΝ. .ΑὄΝ 

ὄντες μαντικοί τέ εἰσι καὶ προειδότες τὸ ἐν Αἰδου ἀγαθὰ ᾳδουσι 

καὶ τέρπονται ἐκείνην τὴν ἡμέραν διαφερόντως ἢ ἐν τῷ ἔμπροσ- 
’ὔ 5» Ν ἈΝ Ν . ἱΝ Ὁ ε “ Μ Υ 7 5 Ἂ 

θεν χρόνῳ. ἐγὼ δὲ καὶ αὐτὸς ἡγοῦμαι ὁμόδουλός γε εἶναι τῶν 

κύκνων καὶ ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ, καὶ οὐ χεῖρον ἐκείνων τὴν μαν- 

τικὴν ἔχειν παρὰ τοῦ δεσπότου, οὐδὲ δυσθυμότερον αὐτῶν τοῦ 

βίου ἀπαλλάττεσθαι. ἀλλὰ τούτου γε ἕνεκα λέγειν τε χρὴ καὶ 

ἐρωτᾶν ὅ τι ἂν βούλησθε, ἕως ᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα." 

δ 

« καλῶς, ἔφη, “ λέγεις, ὁ Σιμμίας" “ καὶ ἔγωγέ σοι ἐρῶ, ὃ ἀπορῶ, Ὁ 
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. ἢ Ὁ 3 ὩΣ ,ὔ Ἂν » ᾿Ὰ ψ Ἁ Ἀ »ὕ ΦΦ 

καὶ αὖ ὅδε, ἣ οὐκ ἀποδέχεται τὰ εἰρημένα. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ, ὦ 

Σώκρατες, περὶ τῶν τοιούτων ἴσως ὥσπερ καὶ σοὶ τὸ μὲν σαφὲς 
ἐδ ̓ ΕῚ “ “ β ̓ὔ ΠῚ ἰὃ ἊἋ 5 ΕλῚ “λ Υ̓ Ἂς 

εἰδέναι ἐν τῷ νῦν βίῳ ἢ ἀδύνατον εἶναι ἢ παγχάλεπόν τι, τὸ 
΄ ἘΝ τ , ἡ τυ δι οι κ ᾿ τ ᾧ ,ὕ 57 

μέντοι αὖ τὰ λεγόμενα περὶ αὐτῶν μὴ οὐχὶ παντὶ τρόπῳ ἐλέγ- 

χειν καὶ μὴ προαφίστασθαι, πρὶν ἂν πανταχῇ σκοπῶν ἀπείπῃ 
ὦ ΨΆ, “ 5 Ψ' “- Α Ἁ » ᾿ἋΨἋΨΦ ’ὔ’ τις, πάνυ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός: δεῖν γὰρ περὶ αὐτὰ ἕν γέ τι 

’ὔ ὃ , θ "Ὰ θ » Ψ ΕΣ Ἂ ε “ Ε ᾿ φ᾿ 

τούτων διαπράξασθαι, ἢ μαθεῖν, ὅπῃ ἔχει, ἢ εὑρεῖν ἦ, εἰ ταῦτα 

ἀδύνατον, τὸν γοῦν βέλτιστον τῶν ἀνθρωπίνων λόγων λαβόντα 
Ἦν ͵7ὔ ᾽ Ἂς. ᾽’ὔ Ψ Ψ, [2 Ψ Ἀ Γ. 

καὶ δυσεξελεγκτότατον, ἐπὶ τούτου ὀχούμενον ὥσπερ ἐπὶ σχεδίας 
’ὕ; ““ 3, ’ὔὕ ΕῚ 7 νς Ξ , 

κινδυνεύοντα διαπλεῦσαι τὸν βίον, εἰ μή τις δύναιτο ἀσφαλέστε- 
᾿- Ψ Ψ' 3 ΌΥ δ 3 3 ΕΒ. ᾽ὔ ’ ρον καὶ ἀκινδυνότερον ἐπὶ βεβαιοτέρου ὀχήματος ἢ λόγου θείου 

τινὸς διαπορευθῆναι. καὶ δὴ καὶ νῦν ἔγωγε οὐκ ἐπαισχυνθήσο- 
Ψ ΄’ὔ Ψ Ἂν; Ν Ν “ εν οϑὅἷῺΉ]ὼοΉο» 4 Ν 5 ᾿' 

μαι ἐρέσθαι, ἐπειδὴ καὶ σὺ ταῦτα λέγεις, οὐδ᾽ ἐμαυτὸν αἰτιάσομαι 
ΤῸ ΄ , “ ᾿ς ΕΣ 5, Αι 9 κ ὃ α » κ ΄ ΓῚ 
ἐν ὑστέρῳ χρόνῳ, ὅτι νῦν οὐκ εἶπον ἃ ἐμοὶ δοκεῖ. ἐμοὶ γάρ, ὦ 

Σώκρατες, ἐπειδὴ καὶ πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε σκοπῶ τὰ 
3 ΄ 3 , ΄, ε ᾿ ἄνες ) 

εἰρημένα, οὐ πάνυ φαίνεται ἱκανῶς εἰρῆσθαι. 
“ΞΕ ζ' “-“ 

ΧΧΧΥΙ. Καὶ ὁ Σωκράτης: “ἴσως γάρ, ἔφη, “ ὦ ἑταῖρε, 

ἀληθῆ σοι φαίνεται: ἀλλὰ λέγε, ὅπῃ δὴ οὐχ ἱκανῶς. “ταύτῃ 
Υ Ὁ δ᾽ ὦ «ὃ δὴ Ν ΓἊΕῚ ’ὔ ΕΣ ὶ λύ Ν 

ἔμοιγε, ἢ δ᾽ ὅς, “ἣ δὴ καὶ περὶ ἁρμονίας ἄν τις καὶ λύρας τε καὶ 
“ Ν δ κ-" “ ᾽ὔ "» ε «ες Ν ε "» ΨΦΨ ΄ 

χορδῶν τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον εἴποι, ὡς ἡ μὲν ἁρμονία ἀόρατόν 

τι καὶ ἀσώματον καὶ πάγκαλόν τι καὶ θεῖόν ἐστιν ἐν τῇ ἡρμοσ- 
7 Ψ, 5 Ἄ, ᾿ ε " ᾿, ε Ν ᾽7ὔ Ξ ΝῚ 

μένῃ λύρᾳ, αὐτὴ δ᾽ ἡ λύρα καὶ αἱ χορδαὶ σώματά τε καὶ σωμα- 
“Ἂ ᾿ς 7 ς β 5 ἈΝ ἈΝ “ἊἊ “Ὁ “Ὁ 

τοειδῆ καὶ ξύνθετα καὶ γεώδη ἐστὶ καὶ τοῦ θνητοῦ ξυγγενῆ. 
» δὰ “ ΕῚ ᾽ Ν ἣν 7 Ε) ὃ ;» Ν ὃ νῷ Ν 

ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ τις τὴν λύραν ἢ διατέμῃ καὶ διαρρήξῃ τὰς 
’ ΝΜ 7 “ 5 ἴω ϑ' [2 ᾽ὔ ε ΕῚ ’ 

χορδάς, εἴ τις διισχυρίζοιτο τῷ αὐτῷ λόγῳ ὥσπερ σύ, ὡς ἀνάγκη 
ΕΣ “" "Ἶ ε “κ τς ͵ . Ἄ » ὔ 5 ͵ ἊΝ, 

ἔτι εἶναι τὴν ἁρμονίαν ἐκείνην καὶ μὴ ἀπολωλέναι" οὐδεμία γὰρ 
Ν Ε.Ὶ » ΄, . ͵ ΕΙΣ “' “Ἂ ἴω -3ι 

μηχανὴ ἂν εἴη τὴν μὲν λύραν ἔτι εἶναι διερρωγυιῶν τῶν χορδῶν 
. Ἶ Ἂς Ν “ » Ἄ, ἈΝ «ε Τε » 4 καὶ τὰς χορδὰς θνητοειδεῖς οὔσας, τὴν δὲ ἁρμονίαν ἀπολωλέναι 

Ν [φ. ,ὔ ᾿ς 49 ͵ ε “Ἁ Ν “ ΄ 

ἘΒ ΤῊΡ του θείου Τε Και ἀθανάτου ὁμοφυῆ τε και ξυγγενῆ, προτερᾶν 

“ ,-" 5 Γὰ 5 ἣν Ἔ 5 ’ὔ μὴ μν 

τοῦ θνητοῦ ἀπολομένην: ἀλλὰ φαίη ἀνάγκη ἔτι που εἶναι 
ἄν π Ν ε ᾽΄ Ἁ ’ Ν ’ Ν . Ν αὐτὴν τὴν ἁρμονίαν, καὶ πρότερον τὰ ξύλα καὶ τὰς χορδὰς κα- 

τασαπήσεσθαι, πρίν τι ἐκείνην παθεῖν" --- καὶ γὰρ οὖν, ὦ 

Σώκροτες, οἶμαι ἔγωγε καὶ αὐτόν σε τοῦτο ἐντεθυμῆσθαι, ὅτι 
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δ ς 4 ε ’, Ἀ Ἀ “Ἅ [ τοιοῦτόν τι μάλιστα ὑπολαμβάνομεν τὴν ψυχὴν εἶναι, ὥσπερ 

ἐντεταμένου τοῦ σώματος ἡμῶν καὶ συνεχομένου ὑπὸ θερμοῦ καὶ 

ψυχροῦ καὶ ξηροῦ καὶ ὑγροῦ καὶ τοιούτων τινῶν, κρᾶσιν εἶναι 
Ἀν ’ β» δ ’ὔ Ἄ, Ἂς ε “Ἂ 2 " ψῃ καὶ ἁρμονίαν αὐτῶν τούτων τὴν ψυχὴν ἡμῶν, ἐπειδὰν ταῦτα καλ- 

Ὁ Ν ’ ἣν Ν Ν 3 “" Σ ε ἈΝ ὥς καὶ μετρίως κραθῇ πρὸς ἄλληλα. εἰ οὖν τυγχάνει ἣ ψυχὴ 
᾿- ε ’ ΜᾺ μη φ τις ε “ βσ οὖσα ἁρμονία τις, δῆλον ὅτι, ὅταν χαλασθῇ τὸ σῶμα ἡμῶν ἀμέτ- 

Ὄ ὦ Ὡ" 4 Ν ’ Ν " “Ὁ Ἂς Ν Ἂς 

ρως ἢ ἐπιταθῇ ὑπὸ νόσων καὶ ἄλλων κακῶν, τὴν μὲν ψυχὴν 
ΣΟΥ ΒΟΥ εἰν ν 3 , , 5. ,΄ 
ἀνάγκη εὐθὺς ὑπάρχει ἀπολωλέναι, καίπερ οὖσαν θειοτάτην, 
Ὁ Ν ε»ν ε ᾿ς μὴ ΝῬΎΆ “ ’ .᾽ ΒΟΌΣ 

ὥσπερ καὶ αἱ ἄλλαι ἁρμονίαι αἵ τ᾽ ἐν τοῖς φθόγγοις καὶ αἵ ἐν 

τοῖς τῶν δημιουργῶν ἔργοις πᾶσι, τὰ δὲ λείψανα τοῦ σώματος 

ἑκάστου πολὺν χρόνον παραμένειν, ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ κατα- 
.«“ [2 “" φ: »ῃ» Ν ͵ ᾽ὔ ,7ὔ ΨΙ 3 ΓΝ 

σαπῃ---ὅρα οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον τί φήσομεν, ἐάν τις ἀξιοῖ 

κρᾶσιν οὖσαν τὴν ψυχὴν τῶν ἐν τῴ σώματι ἐν τῷ καλουμένῳ 
΄ ΄ ὌΥ ῃ 

θανάτῳ πρώτην ἀπόλλυσθαι. 

ΧΧΧΎΤΙ͂Ι. Διαβλέψας οὖν ὁ Σωκράτης, ὥσπερ τὰ πολλὰ 
εἰώθει, καὶ μειδιάσας : “ δίκαια μέντοι, ἔφη, “ λέγει ὁ Σιμμίας. 

εἰ οὖν τις ὑμῶν εὐπορώτερος ἐμοῦ, τί οὐκ ἀπεκρίνατο; καὶ γὰρ 

οὐ φαύλως ἔοικεν ἁπτομένῳ τοῦ λόγου. δοκεῖ μέντοι μοι χρῆναι 
Ἀ “ 3 Ἄ Υ̓ ’ὔ Ἃ 3 “ ’ Δ Φ 

πρὸ τῆς ἀποκρίσεως ἔτι πρότερον ζέβητος ἀκοῦσαι, τί αὖ ὅδε 
2 ἴω ΜῈ Ζ μά ’ 3 ΄ ἡ ’ ἐγκαλεῖ τῷ λόγῳ, ἵνα χρόνου ἐγγενομένου βουλευσώμεθα, τί 

ἐροῦμεν, ἔπειτα δὲ ἀκούσαντας ἢ συγχωρεῖν αὐτοῖς, ἐάν τι δοκῶσι 
΄ -“ 2 

προσᾷδειν, ἐὰν δὲ μή, οὕτως ἤδη ὑπερδικεῖν τοῦ λόγου. ἀλλ᾽ ἄγε; 

ἢ δ᾽ ὅς, “ὦ Κέβης, λέγε, τί ἣν ὃ σὲ αὖ θρᾶττον ἀπιστίαν 

παρέχει. “λέγω δή, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Κέβης. “ ἐμοὶ γὰρ φαίνεται ἔτι 
3 γα. » “ἂς λό Φ Ν᾿ Ψ 3 "»" 7 θ ἐλέ 

ἐν τῷ αὐτῷ ὃ λόγος εἶναι, καί, ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν ἐλέγομεν, 
Ἦ νον ἢ τὴ " “ ᾿ κ 5. ε« κα ε κ κ κ ταὐτὸν ἔγκλημα ἔχειν. ὅτι μὲν γὰρ ἢν ἡμῶν ἡ ψυχὴ καὶ πρὶν 

3 Ζ , ἢ» 2 .“ 2 ω ᾿ Ἀ 3. σὰ ΄ Ἃ εἰς τόδε τὸ εἶδος ἐλθεῖν, οὐκ ἀνατίθεμαι μὴ οὐχὶ πάνυ χαριέντως 
’ὔὕ 5 δι. 9 "Α » 3 »“" , ε “Ἁ 3 “Ὁ «ε καΐ, εἰ μὴ ἐπαχθές ἐστιν εἰπεῖν, πάνυ ἱκανῶς ἀποδεδεῖχθαι: ὡς 

΄Ν εὖ. ἕ Ἐ κα ἂν Υ μὲ 3 Ἂ ΄“ ε δὲ καὶ ἀποθανόντων ἡμῶν ἔτι που ἔσται, οὔ μοι δοκεῖ τῇδε. ὡς 

μὲν οὐκ ἰσχυρότερον καὶ πολυχρονιώτερον ψυχὴ σώματος, οὐ 

συγχωρῶ τῇ Σιμμίου ἀντιλήψει: δοκεῖ γάρ μοι πᾶσι τούτοις 
πάνυ πολὺ διαφέρειν. τί οὖν, ἂν φαίη ὁ λόγος, ἔτι ἀπιστεῖς, 
5 ᾿ς [4 “ » 7 5 ΄ὔ ’ » ᾿ς ε ἐπειδὴ ὁρᾷς ἀποθανόντος τοῦ ἀνθρώπου τό γε ἀσθενέστερον ἔτι 

4--2 
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» Ν Ν ε Α » “ » Ἁ Ἅ » 

ὄν; τὸ δὲ πολυχρονιώτερον οὐ δοκεῖ σοι ἀναγκαῖον εἶναι ἔτι 
Ψ, Σ Ψ δι ΄ Ν Ν “ 7 ἈΝ, σῴζεσθαι ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ; πρὸς δὴ τοῦτο τόδε ἐπίσκεψαι, 

3, Ἂ Ν 3 ἊΨ ᾽ ε μὴ 5 δι “ . Σ ᾿ εἴ τι λέγω" εἰκόνος γάρ τινος, ὡς ἔοικεν, κἀγὼ ὥσπερ Σιμμίας 

δέομαι. ἐμοὶ γὰρ δοκεῖ ὁμοίως λέγεσθαι ταῦτα, ὥσπερ ἄν τις 

περὶ ἀνθρώπου ὑφάντου πρεσβύτου ἀποθανόντος λέγοι τοῦτον 

τὸν λόγον, ὅτι οὐκ ἀπόλωλεν ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἔστι που ἴσως, 
΄ὔ Ἂ ,ᾳ ,; Δ 3 Ψ, ες, « τεκμήριον δὲ παρέχοιτο θοιμάτιον, ὃ ἠμπείχετο αὐτὸς ὑφη- 

, [ἡ 5 ἈΝ “ὦ Ν 5 5 Ν 3" 3 ν᾿ νάμενος, ὅτι ἐστὶ σῶν καὶ οὐκ ἀπόλωλεν, καὶ εἴ τις ἀπιστοίη 

αὐτῷ, ἀνερωτῴη, πότερον πολυχρονιώτερόν ἐστι τὸ γένος ἀν- 

θρώπου ἢ ἱματίου ἐν χρείᾳ τε ὄντος καὶ φορουμένου, ἀποκρινα- 
 α ΄ [2 Ν. Ν ΤΩΝ 4 3 3 “" Ν μένου δέ τινος, ὅτι πολὺ τὸ τοῦ ἀνθρώπου, οἴοιτο ἀποδεδεῖχθαι, 

“ Ν "»{7 [φ 4 μὲ “Ὁ 2 2 Ν ας 

ὅτι παντὸς ἄρα μᾶλλον ὅ γε ἄνθρωπος σῶς ἐστιν, ἐπειδὴ τό γε 

ὀλιγοχρονιώτερον οὐκ ἀπόλωλεν. τὸ δ᾽, οἶμαι, ὦ Σιμμία, οὐχ 
φ μὴ , Ν Ἂ, δι Α͂ , “ ἃς Ἂ ε  ΡῚ οὕτως ἔχει' σκόπει γὰρ καὶ σύ, ἃ λέγω. πᾶς γὰρ ἂν ὑπολάβοι, 

ὅτι εὔηθες λέγει ὁ τοῦτο λέγων" ὁ γὰρ ὑφάντης οὗτος πολλὰ 

κατατρίψας τοιαῦτα ἱμάτια καὶ ὑφηνάμενος ἐκείνων μὲν ὕστερος 
3 7 “Ἁ μὴ “ Ν ’ὔ 4 7 

ἀπόλωλεν πολλῶν ὄντων, τοῦ δὲ τελευταίου, οἶμαι, πρότερος, 
Ν 5.7 “Ἂ ’ὔ “ " ἐφ 2 ε ’ὔ καὶ οὐδέν τι μᾶλλον τούτου ἕνεκα ἄνθρωπός ἐστιν ἱματίου 

7 5.9) 9 ͵΄ κ 5. τὸ ΄ 5 » 
φαυλότερον οὐδ᾽ ἀσθενέστερον. τὴν αὐτὴν δέ, οἶμαι, εἰκόνα 

δέξαιτ᾽ ἂν ψυχὴ πρὸς σῶμα, καί τις λέγων αὐτὰ ταῦτα περὶ 
ἌΡΑ, ΄ ᾿, ἴἢ ᾿μ ΄ ε ε Ν ἢ, ’ ΄ αὐτῶν μέτρι᾽ ἄν μοι φαίνοιτο λέγειν, ὡς ἡ μὲν ψυχὴ πολυ χρόνιόν 

Ε] Ἀ Ν “ 5 ’ὔ Ν 5 , ς δ 

ἐστι, τὸ δὲ σῶμα ἀσθενέστερον καὶ ὀλιγοχρονιώτερον" ἀλλὰ 
Ἂς ΕΝ ᾿ ε 4 ων “ὦ Ν 4 ’ὔ γὰρ ἂν φαίη ἑκάστην τῶν ψυχῶν πολλὰ σώματα κατατρίβειν, 

ἄλλως τε καὶ εἰ πολλὰ ἔτη βιῴη" εἰ γὰρ ῥέοι τὸ σῶμα καὶ 

ἀπολλύοιτο ἔτι ζῶντος τοῦ ἀνθρώπου, ἀλλ᾽ ἡ ψυχὴ ἀεὶ τὸ 
΄ὔ 5 ΄, 3 κ τ᾿ τὰ " 4. “Δ 3 κατατριβόμενον ἀνυφαίνοι, ἀναγκαῖον μέντ᾽ ἂν εἴη, ὁπότε ἀπολ- 

λύοιτο ἡ ψυχή, τὸ τελευταῖον ὕφασμα τυχεῖν αὐτὴν ἔχουσαν 
Ν ἐς 7 4 3 ΄ 3 7 Ν “ 

καὶ τούτου μόνου προτέραν ἀπόλλυσθαι, ἀπολομένης δὲ τῆς 
ἮΝ ΕΣ Ν ΄ ΝΝ 5 ΄, 2 ΄ κ Ὺ 

ψυχῆς τότ᾽ ἤδη τὴν φύσιν τῆς ἀσθενείας ἐπιδεικνύοι τὸ σῶμα 
οὟ Ν. Ν 2 “ ͵ὔ νι ’ δ " καὶ ταχὺ σαπὲν διοίχοιτος. ὥστε τούτῳ τῷ λόγῳ οὔπω ἄξιον 

πιστεύσαντα θαρρεῖν, ὡς, ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἔτι που ἡμῶν ἡ 
ὦ ὦ » ΄ Ἀ ΄ μὴ ΄- ,, «4 Ν [4 

ψυχὴ ἔστιν. εἰ γάρ τις καὶ πλέον ἔτι τῷ λέγοντι, ἢ ἃ σὺ λέγεις, 

συγχωρήσειεν, δοὺς αὐτῷ μὴ μόνον ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι 
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ε« κα ’ 3. ἘΠ’ Ἃς Ν ὔὕ πλὴν δὲ ᾿» Ἀ ἡμᾶς χρόνῳ εἶναι ἡμῶν τὰς ψυχάς, ἀλλὰ μηδὲν κωλύειν, καὶ 
. Ὧν » 7] ϑ ᾽ ον ἢ » ἣν Α. ὰ 

ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν, ἐνίων ἔτι εἶναι καὶ ἔσεσθαι καὶ πολλάκις 

γενήσεσθαι καὶ ἀποθανεῖσθαι αὖθις" οὕτω γὰρ αὐτὸ φύσει 
»-- ᾿ Ων “ ΄, ἦ ΓΝ : Ἰ κ ΓΥΥ ΒΕ τς ΚΎΕΙ 
ἰσχυρὸν εἶναι, ὥστε πολλάκις γιγνομένην ψυχὴν ἀντέχειν" δοὺς 

δὲ ταῦτα ἐκεῖνο μηκέτι συγχωροῖ, μὴ οὐ πονεῖν αὐτὴν ἐν ταῖς 
- ἄ ἮΑ.. ΄“ ͵ “ὔ ἴων ᾽ 7 Ὁ 

πολλαῖς γενέσεσιν καὶ τελευτῶσάν γε ἐν τινι τῶν: θανάτῶν 
͵ ὦ. 2 " “ ΔΝ Ν ᾽ὕ Ἀ ἤιε 

παντάπασιν ἀπόλλυσθαι" τοῦτον δὲ τὸν θάνατον καὶ ταὐτὴν 

τὴν διάλυσιν τοῦ σώματος, ἢ τῇ ψυχῇ φέρει ὄλεθρον, μηδένα 
7] 9» 3 ᾽' 4, 3 [2 “ 5 Ξ  “ “Ἂ Ψ 

φαίη εἰδέναι: ἀδύνατον γὰρ εἶναι ὁτῳοῦν αἰσθάνεσθαι ἡμῶν“. εἰ 

δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, οὐδενὶ προσήκει θάνατον θαρροῦντι μὴ οὐἱϊς 
δον στα θ σλο Ὁ, ΕΝ Ἀλραν 2 δεῖ ΜΡ " Ι κ ᾽ ΄ 
ἀνοήτως θαρρεῖν, ὃς ἂν μὴ ἔχῃ ἀποδεῖξαι, ὅτι ἔστι ψυχὴ παντά- 

Ε] ͵ ϑ ἂν 2 7 9 Ν ΄ Σ , “5 ᾿ ἀεὴς πασιν ἀθάνατόν τε καὶ ἀνώλεθρον" εἰ δὲ μή, ἀνάγκην εἶναι ἀεὶ 

τὸν μέλλοντα ἀποθανεῖσθαι δεδιέναι ὑπὲρ τῆς αὑτοῦ ψυχῆς, μὴ 
» νᾳ Δ ν᾿ [9] ᾽ὔ ΄, ᾿ ϑ. ΡῈ ΓῊ Γ 
ἐν τῇ νῦν τοῦ σώματος διαζεύξει παντάπασιν ἀπόληται. 

ΧΧΧΥΠΙΙΠ. Πάντες οὖν ἀκούσαντες εἰπόντων αὐτῶν 

ἀηδῶς διετέθημεν, ὡς ὕστερον ἐλέγομεν πρὸς ἀλλήλους, ὅτι ὑπὸ 
ιν» 7ὔ 7] ’ὔ « ω ͵7ὔ 957 

τοῦ ἔμπροσθεν λόγου σφόδρα πεπεισμένους ἡμᾶς πάλιν ἐδόκουν 

ἀναταράξαι καὶ εἰς ἀπιστίαν καταβαλεῖν οὐ μόνον τοῖς προειρη- 

μένοις λόγοις, ἀλλὰ καὶ εἰς τὰ ὕστερον μέλλοντα ῥηθήσεσθαι, 

μὴ οὐδενὸς ἄξιοι εἶμεν κριταὶ ἢ καὶ τὰ πράγματα ἄπιστα ἢ. 

ἘΧ. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίὃδ 6 ἔ ὑμῖ ,. Νὴ τοὺς θεούς, ὦ Φαίδων, συγγνώμην γε ἔχω ὑμῖν. 

καὶ γὰρ αὐτόν με νῦν ἀκούσαντά σου τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς 

ἐμαυτὸν ἐπέρχεται" τίνι οὖν ἔτι πιστεύσομεν λόγῳ; ὧς γὰρ 

σφόδρα πιθανὸς ὦν, ὃν ὁ Σωκράτης ἔλεγε λόγον, νῦν εἰς 

ἀπιστίαν καταπέπτωκεν. θαυμαστῶς γάρ μου ὁ λόγος οὗτος 
» ΄ὔ πὴ ὴῳ τ 56 , ἀπ νου ἐνς ἄν ΠΣ 
ἀντιλαμβάνεται και νυν και ὄξει, Τὸ αρμονιᾶν τινὰ ἡμῶν εἰναυ- 

Ν ».Ὶ Ν Φ ε Δ Ἂ «ε ᾽ὔ “ ΄“Ἃ » “ τὴν ψυχήν, καὶ ὥσπερ ὑπέμνησέν με ῥηθείς, ὅτι κἀὶ αὐτῷ μοι 
»ἪΨ ΄ ᾿ Ν ΄ ι: ΄ 4 2 2 “Ἂ ταῦτα προυδέδοκτο. καὶ πάνυ δέομαι πάλιν ὥσπερ ἐξ ἀρχῆς 

" ᾿ Ν ’ “ ,ὔ ε “ Ἄ, ὔ 5 

ἄλλου τινὸς λόγου, ὅς με πείσει, ὡς τοῦ ἀποθανόντος οὐ συν- 

'᾿ἀποθνήσκει ἡ ψυχή. λέγε οὖν πρὸς Διός, πῇ ὁ Σωκράτης 
“ Ν ὃ Ν ῇ 3 “- φ «ε [φ 7 μετῆλθε τὸν λόγον ; καὶ πότερον κἀκεῖνος, ὥσπερ ὑμᾶς φῇς, 

ἔνδηλός τι ἐγένετο ἀχθόμενος ἢ οὔ, ἀλλὰ πράως ἐβοήθει τῷ 
λόγῳ; καὶ ἱκανῶς ἐβοήθησεν ἢ ἐνδεῶς; πάντα ἡμῖν δίελθε 

ς ’ὔ 3 7 ὡς δύνασαι ἀκριβέστατα. 

(- 
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ΦΑΙ͂Δ. Καὶ μήν, ὦ ᾿Εχέκρατες, πολλάκις θαυμάσας Σω- 

κράτη οὐ πώποτε μᾶλλον ἠγάσθην ἢ τότε παραγενόμενος. τὸ 
᾿ “᾿" μὲ ῳ ΄ 2 -“ " 5ῸΝ » ο ΕῚ Ν 

89 μὲν οὖν ἔχειν, ὅτι λέγοι ἐκεῖνος, ἴσως οὐδὲν ἄτοπον" ἀλλὰ 

ἔγωγε μάλιστα ἐθαύμασα αὐτοῦ πρῶτον μὲν τοῦτο, ὡς ἡδέως 
καὶ εὐμενῶς καὶ ἀγαμένως τῶν νεανίσκων τὸν λόγον ἀπεδέξατο, 
» « “ ε 5347 " Δ ’ ε ᾿ “ ἔπειτα ἡμῶν ὡς ὀξέως ἤἥσθετο, ὃ πεπόνθειμεν ὑπὸ τῶν λόγων, 
ἔπειτα ὡς εὖ ἡμᾶς ἰάσατο καὶ ὥσπερ πεφευγότας καὶ ἡττημένους 

ἀνεκαλέσατο καὶ προύτρεψεν πρὸς τὸ παρέπεσθαί τε καὶ συσ- 

κοπεῖν τὸν λόγον. 

ΕΧ. Πῶς δή; 

ΦΑΙΔ. Ἐγὼ ἐρῶ. ἔτυχον γὰρ ἐν δεξιᾷ αὐτοῦ καθήμενος 

Β παρὰ τὴν κλίνην ἐπὶ χαμαιζήλου τινός, ὁ δὲ ἐπὶ πολὺ ὑψη- 
΄ Ἀ ον ΄ “5 ἈΝ κ κ ΄, 

λοτέρου ἢ ἐγώ. καταψήσας οὖν μου τὴν κεφαλὴν καὶ συμπιέσας 

τὰς ἐπὶ τῴ αὐχένι τρίχας---εἰώθει γάρ, ὁπότε τύχοι, παίζειν μου 

εἰς τὰς τρίχας ---- αὔριον δή, ἔφη, “ ἴσως, ὦ Φαίδων, τὰς καλὰς 
᾽ 3 “» ." 49 4 9 3 ΑΕ μα Σ ’ 3 Ἢ δ ΜΝ κόμας ἀποκερεῖ. “ ἔοικεν,᾽ ἦν δ᾽ ἐγώ, “ ὦ Σώκρατες. “ οὔκ, ἄν 

γε ἐμοὶ πείθῃ “ἀλλὰ τί; ἦν δ᾽ ἐγώ. “τήμερον, ἔφη, 
ζς 3 ᾿ Ν. 2 Ν Ά, Ἂς , ΞΘ «ε “ ε Γ᾿ ’ κἀγὼ τὰς ἐμὰς καὶ σὺ ταύτας, ἐάνπερ γε ἡμῖν ὁ λόγος τελευτήσῃ 

δ δ , ἔξει 3 , 4“[ἐὺν ,),. ἡ ᾿ Ν Ο καὶ μὴ δυνώμεθα αὐτὸν ἀναβιώσασθαι. καὶ ἔγωγ᾽ ἄν, εἰ σὺ 
εἴην καί με διαφεύγοι ὁ λόγος, ἔνορκον ἂν ποιησαίμην ὥσπερ 

᾿Αργεῖοι, μὴ πρότερον κομήσειν, πρὶν ἂν νικήσω ἀναμαχόμενος 

τὸν Σιμμίου τε καὶ Κέβητος λόγον. “ ἀλλ᾽, ἣν δ᾽ ἐγώ, “ πρὸς 
δύο λέγεται οὐδ᾽ ὁ Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι. “ ἀλλὰ καὶ ἐμέ, 

ἔφη, “ τὸν ᾿Ιόλεων παρακάλει, ἕως ἔτι φῶς ἐστιν. “παρακαλῶ 

τοίνυν, ἔφην, “οὐχ ὡς Ἡρακλῆς, ἀλλ᾽ ὡς ᾿Ιόλεως τὸν Ἡρακλῆ. 
“ οὐδὲν διοίσει, ἔφη. 

ΧΧΧΙ͂Χ, “᾿Αλλὰ πρῶτον εὐλαβηθῶμέν τι πάθος μὴ 

πάθωμεν. “τὸ ποῖον ᾿ ἢν δ᾽ ἐγώ. “μὴ γενώμεθα, ἣ δ᾽ ὅς, 

Ὁ “μισόλογοι, ὥσπερ οἱ μισάνθρωποι γιγνόμενοι" ὡς οὐκ ἔστιν;,᾽ 
ΕΣ ς΄ μὲ -“ ’ὔ Ν {0 Ἂ "ἢ ’, ’ὔ 

ἔφη, “ὅτι ἄν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάθοι ἢ λόγους μισήσας. 

γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία τε καὶ μισανθρωπία. 
ἥ τε γὰρ μισανθρωπία ἐνδύεται ἐκ τοῦ σφόδρα τινὶ πιστεῦσαι 
νΝ ὥΖ ἾὟΞ: 7 4 ’ » ““ Ἂν ΝᾺ “. 

ἄνευ τέχνης, καὶ ἡγήσασθαι παντάπασί τε ἀληθῆ εἶναι καὶ ὑγιῆ 
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Ν Ἀ Ν Ν θ μὴ λί Ψ ε ΄ Ὁ) καὶ πιστὸν τὸν ἄνθρωπον, ἔπειτα ὀλίγον ὕστερον εὑρεῖν τοῦτον 

πονηρόν τε καὶ ἄπιστον καὶ αὖθις ἕτερον: καὶ ὅταν τοῦτο 
΄ , Ἐκ Ἶ , λ Δ ἍἊ ε ᾽ πολλάκις πάθῃ τις καὶ ὑπὸ τούτων μάλιστα, οὺς ἂν ἡγήσαιτο 

οἰκειοτάτους τε καὶ ἑταιροτάτους, τελευτῶν δὴ θαμὰ προσ- 

κρούων μισεῖ τε πάντας καὶ ἡγεῖται οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς εἶναι 

τὸ παράπαν. ἢ οὐκ ἤσθησαι σὺ τοῦτο γιγνόμενον ; “πάνυ 
γε, ἦν δ᾽ ἐγώ. “οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, “ αἰσχρόν, καὶ δῆλον ὅτι ἄνευ 

τέχνης τῆς περὶ τἀνθρώπεια ὁ τοιοῦτος χρῆσθαι ἐπιχειρεῖ τοῖς 

ἀνθρώποις ; εἰ γάρ που μετὰ τέχνης ἐχρῆτο, ὥσπερ ἔχει, οὕτως 
Ἅ ς Ν Ν Ν ᾿ Ν , 5Ὰ ἢ ἂν ἡγήσατο, τοὺς μὲν χρηστοὺς καὶ πονηροὺς σφόδρα ὀλίγους 
5. ε ΄ κ᾿ δὶ . , ΣΤ ͵΄ ῳ εἶναι ἑκατέρους, τοὺς δὲ μεταξὺ πλείστους. “πῶς λέγεις ; 

ἔφην ἐγώ. “ὥσπερ, ἢ δ᾽ ὅς, “περὶ τῶν σφόδρα σμικρῶν καὶ 
μεγάλων. οἴει τι σπανιώτερον εἶναι ἢ σφόδρα μέγαν ἢ σφόδρα 

Ω ΕῚ .» » δι ᾽, ἌΨΨ ε [2] δ ὡς κ Ἂς σμικρὸν ἐξευρεῖν ἄνθρωπον ἢ κύνα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν ; ἢ αὖ ταχὺν 
Ἅ δὺ ἍἊ 5 Ν ». λὸ Ἅ ; ἣὰ Ἃ ἐλ 5: νι 3 ἢ βραδὺν ἢ αἰσχρὸν ἢ καλὸν ἢ λευκὸν ἢ μέλανα; ἢ οὐκ 

ἤσθησαι, ὅτι πάντων τῶν τοιούτων τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων 
σπάνια καὶ ὀλίγα, τὰ δὲ μεταξὺ ἄφθονα καὶ πολλά; “πάνυ 

ϑ. Ὁ δ᾽ ἘΞ τὴ ἘΠ. “. ταν ἈΡ ὁ ς , ἐὰν παν γε; ἦν δ᾽ ἐγώ. “ οὐκοῦν οἴει, ἔφη, “εἰ πονηρίας ἀγὼν προ- 
΄, ΄, Ὧι νὰ» ἀο 5 κ᾿ ᾿ , ἧς Ν τεθείη, πάνυ ἂν ὀλίγους καὶ ἐνταῦθα τοὺς πρώτους φανῆναι ; 

“ εἰκός γε, ἣν δ᾽ ἐγώ. “ εἰκὸς γάρ, ἔφη. “ἀλλὰ ταύτῃ μὲν οὐχ 
ὅμοιοι οἱ λόγοι τοῖς ἀνθρώποις, ἀλλὰ σοῦ νῦν δὴ προάγοντος ᾽ 

] τ ’ὔ ἐλλ᾽ » ᾿ς - » ὃ ̓ ’ Ἂ ἵ, Ἁ ἐγὼ ἐφεσπόμην, ἀλλ᾽ ἐκείνῃ, ἣ, ἐπειδάν τις πιστεύσῃ λόγῳ τινὶ 

ἀληθεῖ εἶναι ἄνευ τῆς περὶ τοὺς λόγους τέχνης, κἄπειτα ὀλίγον 
“ ΕΣ »»" δό δὴ 4 ᾿ς Α, ἡ ἐ τὸ τ΄, δ᾽ 5 " ὕστερον αὐτῷ δόξῃ ψευδὴς εἶναι, ἐνίοτε μὲν ὦν, ἐνίοτε δ᾽ οὐκ ὦν, 
καὶ αὖθις ἕτερος καὶ ἕτερος" καὶ μάλιστα δὴ οἱ περὶ τοὺς ἀντι- 

5, ’ὔ ἤν, ἥ' ᾽ [2 “ὦ ΕΣ 

λογικοὺς λόγους διατρίψαντες οἶσθ᾽ ὅτι τελευτῶντες οἴονται 

σοφώτατοι γεγονέναι τε καὶ κατανενοηκέναι μόνοι, ὅτι οὔτε τῶν 
ὁ ᾽ Ἅ 50ῸΝ « Ν 5ῸΝ ΄ Μ “Ἂ 7 πραγμάτων οὐδενὸς οὐδὲν ὑγιὲς οὐδὲ βέβαιον οὔτε τῶν λόγων, 

1] Ν ἣν, ἈΝ ΝΜ 5 “Ἃ “ » ὦ Ν εὖ ’ ἀλλὰ πάντα τὰ ὄντα ἀτεχνῶς ὥσπερ ἐν Εὐρίπῳ ἄνω καὶ κάτω 
' Ν ᾿ δέ Ε ἡὃ ΝΥ Ζ ΠῚ { ᾽ὔ Ἀ ΑΝ τᾧ 

στρέφεται καὶ χρόνον οὐδένα ἐν οὐδενὶ μένει. “πάνυ μὲν οὖν, 
ἔφην ἐγώ, “ ἀληθῆ λέγεις. “ οὐκοῦν, ὦ Φαίδων, ἔφη, ᾿ οἰκτρὸν 

ἂν εἴη τὸ πάθος, εἰ ὄντος δή τινος ἀληθοῦς καὶ βεβαίου λόγου 

. 
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λόγοις τοῖς αὐτοῖς τοτὲ μὲν δοκοῦσιν ἀληθέσιν εἶναι, τοτὲ δὲ 
7 Ν ε 7 3 “- »Ἶ ᾿ ς “Ἂ 3 ’ὔ ἐλ ὰ 

μή, μὴ ἑαυτόν τις αἰτιῷτο μηδὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀτεχνίαν, ἀλλ 
ἴων Ν Ν 3 - " 5. «ες Ν ΄ ΠΣ ον Ὁ 

τελευτῶν διὰ τὸ ἀλγεῖν ἄσμενος ἐπὶ τοὺς λόγους ἀφ᾽ ἑαυτοῦ 
Ἂς Θ᾿ » Α ᾿ μὲ Ν Ν ’ Ὁ Ὶ τὴν αἰτίαν ἀπώσαιτο καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν βίον μισῶν τε καὶ 

λοιδορῶν τοὺς λόγους διατελοῖ, τῶν δὲ ὄντων τῆς ἀληθείας τε 

καὶ ἐπιστημῆς στερηθείη. “νὴ τὸν Δία, ἣν δ᾽ ἐγώ, “ οἰκτρὸν 

δῆτα. 

ΧΙ, “Πρῶτον μὲν τοίνυν, ἔφη, “ τοῦτο εὐλαβηθῶμεν καὶ 
Ἂς ,ὔ 2 Ν ͵ὔ ε ω᾿ Ψ Ψ αν μὴ παρίωμεν εἰς τὴν ψυχήν, ὡς τῶν λόγων κινδυνεύει οὐδὲν 

ε Ν “Ὃ 3 Α, ν “ φ ε “Ὁ ΕΣ ες [4] », ὑγιὲς εἶναι, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ὅτι ἡμεῖς οὔπω ὑγιῶς ἔχομεν, 
3 ἈΚ. Ψ Ν , ξ “ " Ν Ν δ᾽ Ν ἀλλὰ ἀνδριστέον καὶ προθυμητέον ὑγιῶς ἔχειν, σοὶ μὲν οὖν καὶ 

“ 3 Ἂν αν, Ὁ ὦ 2 Ν Γ 3 ἣν Ἂς ΒΙ [φ] 

τοῖς ἄλλοις καὶ τοῦ ἔπειτα βίου παντὸς ἕνεκα, ἐμοὶ δὲ αὐτοῦ 

ἕνεκα τοῦ θανάτου" ὡς κινδυνεύω ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι περὶ 
5 “Ὁ σαν 7 3 ΄ " 2 Ὁ ε 7 3 ΄, αὐτοῦ τούτου οὐ φιλοσόφως ἔχειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οἱ πάνυ ἀπαΐ-: 

δευτοι φιλονείκως. καὶ γὰρ ἐκεῖνοι ὅταν περί του ἀμφισβητῶσιν, 
ως Ἅ, Ν Ἂ τὰσι ἋᾺ ε 7 5 3 7, 4 ’ὔ « ὅπῃ μὲν έχει περὶ ὧν ἂν ὃ λόγος ἢ; οὐ φροντίζουσιν, ὅπως δέ, ἃ 

Ψ᾽ ἈΝ " “Ἂ Ἅὦ »“ ΄“ “ [͵ 

αὐτοὶ ἔθεντο, ταῦτα δόξει τοῖς παροῦσιν, τοῦτο προθυμοῦνται. 

καὶ ἐγώ μοι δοκῶ ἐν τῷ παρόντι τοσοῦτον μόνον ἐκείνων διοίσειν" 

οὐ γὰρ ὕπως τοῖ Ἵ ἃ ἐγὼ λέγω, δόξῃ ἀληθῆ εἶ γὰρ ὕπως τοῖς παροῦσιν, ἃ ἐγὼ λέγω, δόξῃ ἀληθῆ εἶναι προ- 
θ θή : 3 Ἀ " ΄, ΣΑΣ “ 3. ἀνε δα υμηθήσομαι, εἰ μὴ εἴη πάρεργον, ἀ ὅπως αὐτῷ ἐμοὶ ὅτι 

Β μάλιστα δόξῃ οὕτως ἔχειν. λογίζομαι γάρ, ὦ φίλε ἑταῖρε---- 

θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς--- εἰ μὲν τυγχάνει ἀληθῆ ὄντα ἃ λέγω, 

καλῶς δὴ ἔχει τὸ πεισθῆναι" εἰ δὲ μηδέν ἐστι τελευτήσαντι, 
3 " ν ΆΡδτ ὁ ᾿ς ΄ Ἅ.: 4. Ν ᾿, “ ’ ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον αὐτὸν τὸν πρὸ τοῦ θανάτου 

ἧττον τοῖς παροῦσιν ἀηδὴς ἔσομαι ὀδυρόμενος. ἡ δὲ ἄγνοιά μοὶ 

αὕτη οὐ ξυνδιατελεῖ, κακὸν γὰρ ἂν ἦν, ἀλλ’ ὀλίγον ὕστερον 
δ Ὁ , δ ν, μὴ χος 7 

ἀπολεῖται. παρεσκευασμένος δή, ἔφη, “ὦ Σιμμία τε κα 

Κέβης, οὑτωσὶ ἔρχομαι ἐπὶ τὸν λόγον" ὑμεῖς μέντοι, ἂν ἐμοὶ 

πείθησθε, σμικρὸν φροντίσαντες Σωκράτους, τῆς δὲ ἀληθείας 

πολιὺ μᾶλλον, ἐὰν μέν τι ὑμῖν δοκῶ ἀληθὲς λέγειν, συνομολογή- 
3 ἐν ͵ ον ’ὔ 5 δ 3 ’ὔ σ Ν 

σατε, εἰ δὲ μή, παντὶ Δονδ ήῤιλν ων εὐλαβούμενοι ὅπως μὴ 

ἐγὼ ὑπὸ ἘβΔ Ομ αν ἅμα ἐμαυτόν τε καὶ ὑμᾶς ἐξαπατήσας κάτι 

μέλυττα τὸ κέντρον ἐγκαταλιπὼν οἰχήσομαι. 
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ΧΙ]. ᾿Αλλ’ ἱτέον, ἔφη. “πρῶτόν με ὑπομνήσατε, ἃ 
2 Ὁ 2Ν Ἀ φ ὁ ᾽ »ν ᾽ὔ Ν ΄ 2 

ἐλέγετε, ἐὰν μὴ φαίνωμαι μεμνημένος. Σιμμίας μὲν γάρ, ὡς 
Σ 53 3 »-»" Ν ω Ὁ α Ὁ εἶ Θ ᾿ ἐγῷμαι, ἀπιστεῖ τε καὶ φοβεῖται, μὴ ἡ ψυχὴ ὅμως καὶ θειότερον 

Ν ,ὔ ᾿λ τιν. 7 Ὥ ) ε , " 
καὶ κάλλιον ὃν τοῦ σώματος προαπολλύηται ἐν ἁρμονίας εἴδει ᾿ 

οὖσα" Κέβης δέ μοι ἔδοξε τοῦτο μὲν ἐμοὶ συγχωρεῖν, πολυχρο- 
ὔ ΄ “5 Ἁ ͵ 3 .Ἶ " 7ὔ ΝῚ 

νιώτερόν γε εἶναι ψυχὴν σώματος, ἀλλὰ τόδε ἄδηλον παντί, μὴ 

πολλὰ δὴ σώματα «καὶ πολλάκις κατατρίψασα ἡ ψυχὴ τὸ 
ἮῈ . δᾶς χω δὰ.) ΓΟ 5 ᾽ὔ ὌΝ 

τελευταῖον σῶμα καταλιποῦσα νῦν αὐτὴ ἀπολλύηται, καὶ ἢ 

αὐτὸ τοῦτο θάνατος, ψυχῆς ὀλεθρος, ἐπεὶ σῶμά γε ἀεὶ ἀπολλύ- 
5. Ν ΄ 5" " 4: "ἢ Κατ, Ὁ ΄ὔ 3. ΄ὔ μενον οὐδὲν παύεται. ἄρα ἄλλ᾽ ἢ ταῦτ᾽ ἐστίν, ὦ Σιμμία τε 

καὶ Κέβης, ἃ δεῖ ἡμᾶς ἐπισκοπεῖσθαι" συνωμολογείτην δὴ 
τ Ὁ νδἢ ς ΄ 5, 3. Ὁ ς 7ὔ Ν ᾽ 0 ταῦτ᾽ εἶναι ἄμφω. “ πότερον οὖν, ἔφη, “ πάντας τοὺς ἔμπροσθε 

λόγους οὐκ ἀποδέχεσθε, ἢ τοὺς μέν, τοὺς δ᾽ οὐ; “τοὺς μέν, 

ἐφάτην, “ τοὺς δ᾽ οὔ. “τί οὖν, ἦ δ᾽ ὅς, “ περὶ ἐκείνου τοῦ λόγου 

λέγετε, ἐν ᾧ ἔφαμεν τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι, καὶ τούτου 
“ μὰ 3 ἊΨ» Ν ΕΣ ΄ ε “Ἂ ον Ἂς 

οὕτως ἔχοντος ἀναγκαίως ἔχειν ἄλλοθι πρότερον ἡμῶν εἶναι τὴν 

ψυχήν, πρὶν ἐν τῷ σώματι ἐνδεθῆναι; “ἐγὼ μέν, ἔφη ὁ Κέβης, 

«καὶ τότε θαυμαστῶς ὡς ἐπείσθην ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ νῦν ἐμμένω 

ὡς οὐδενὶ λόγῳ. “ καὶ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ καὶ αὐτὸς οὕτως 
μὴ Ν ΄ ΕΗ ΄ ΩΣ ΄ Ὁ » Ἁ ἔχω, καὶ πάνυ ἂν θαυμάζοιμι, εἴ μοι περί γε τούτου ἄλλα ποτὲ 

δόξειεν. καὶ ὁ Σωκράτης" “ ἀλλὰ ἀνάγκη σοι, ἔφη, “ ὦ ξένε 
Θ »“- ἄλλ ὃ ͵ Ἅ. γ Ἂ “ὃ ε » ἂν ς ᾽ὔ ηβαῖε, ἄλλα δοξάσαι, ἐάνπερ μείνῃ ἥδε ἡ οἴησις, τὸ ἁρμονίαν 

Ν ᾿ ’ θ Ἁ Ν Ν ε να ἐδ, “Ὁ 
μὲν εἶναι σύνθετον πρᾶγμα, ψυχὴν . δὲ ἁρμονίαν τινὰ ἐκ τῶν 

κατὰ τὸ σῶμα ἐντεταμένων συγκεῖσθαι. οὐ γάρ που ἀποδέξει 

γε σαυτοῦ λέγοντος, ὡς πρότερον ἣν ἁρμονία συγκειμένη, πρὶν 

ἐκεῖνα εἶναι, ἐξ ὧν ἔδει αὐτὴν συντεθῆναι. ἢ ἀποδέξει; . “οὐδα- 

μῶς,᾽ ἔφη, “ ὦ Σώκρατες. “ αἰσθάνει οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, “ ὅτι ταῦτά 
β ὃ λέ 4 φῇ Ν Φ ᾿, ψ ᾿ς ἥν ᾿ Ν σοι συμβαίνει λέγειν, ὅταν φῃς μὲν εἶναι τὴν ψυχὴν πρὶν καὶ 

΄ ᾿] 3 ͵ 5“. Ν [᾿ ϑ ᾿Ξ “ν Ν Ἄς εἰς ἀνθρώπου εἶδός γε καὶ σῶμα ἀφικέσθαι, εἶναι δὲ αὐτὴν 
Ἄ » “Ἂ 54Σ7 " 5 Ν Ἂν «ε 7] 7 

συγκειμένην ἐκ τῶν οὐδέπω ὄντων ; οὐ γὰρ δὴ ἁρμονία γέ σοι 
“ ΄' 5» -Ὁ » ΄ 5 Ν, 7ὔ .. ε ᾿, Ν 4 

τοιοῦτόν ἐστιν ᾧ ἀπεικάζεις, ἀλλὰ πρότερον καὶ ἡ λύρα καὶ αἱ 
Ν Ἁ « Ν ς μὴ 3 ΄ Ἡ ͵ χορδαὶ καὶ οἱ φθόγγοι ἔτι ἀνάρμοστοι ὄντες γίγνονται, τελευ- 

"“ δὲ ᾿ ’ "4 «ς «ε 7 ΝῚ “Ἂ » 7ὔ ἃ 

ταῖον δὲ πάντων ξυνίσταται ἡ ἁρμονία καὶ πρῶτον ἀπόλλυται. 
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4, “- ε ’ , Υ͂ ω͵ ’ -3 " ὯΝ ΒΝ. οὗτος οὖν σοι ὃ λόγος ἐκείνῳ πῶς ξυνάσεται " “ οὐδαμῶς, ἔ 

ὁ Σιμμίας. “ καὶ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, “ πρέπει γε εἴπερ τῳ ἄλλῳ λόγῳ 
δώ μ ν κῈ τς Ν ε ’ὔ ᾽ Υ Ἃ ΡΥ ΙΝ ε ξυνῳδῴ εἶναι καὶ τῷ περὶ ἁρμονίας. “πρέπει γάρ, ἔφη ὁ 

Σιμμίας. “ οὗτος τοίνυν, ἔφη, “σοὶ οὐ ξυνῳδός: ἀλλ᾽ ὅρα, 
’ ε “" “ "4 Ἁ ᾿', 5 Ψ 3 ΕΔ] ἣν πότερον αἱρεῖ τῶν λόγων, τὴν μάθησιν ἀνάμνησιν εἶναι ἢ ψυχὴν 

ἁρμονίαν ;"; “πολὺ μᾶλλον, ἔφη, “ ἐκεῖνον, ὦ Σώκρατες. ὅδε 

μὲν γάρ μοι γέγονεν ἄνευ ἀποδείξεως μετὰ εἰκότος τινός καὶ 
ΕΣ ’ὔ 4 Ν Ὁ -“ ὅν ἃ Ψ' ᾿Ξ. Ν »“" εὐπρεπείας, ὅθεν καὶ τοῖς πολλοῖς δοκεῖ ἀνθρώποις" ἐγὼ δὲ τοῖς 

διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις ποιουμένοις λόγοις ξύνοιδα οὖσιν 
» ,ὕ ὙΠ ὃ ἔξει Ν , 5 ᾽, » - ἀλαζόσιν, καὶ ἄν τις αὐτοὺς μὴ φυλάττηται, εὖ μάλα ἐξαπατῶσι, 

᾿ς 2 ’ὔ 4,..,.9 “ ε ῳ «ε εἶ ὟΝ “ καὶ ἐν γεωμετρίᾳ καὶ ἐν τοῖς ἄλλοις ἅπασιν. ὃ δὲ περὶ τῆς 
» ΄ Ἂ , , ,) ε ΄ 547 3 ἀναμνήσεως καὶ μαθήσεως λόγος δι’ ὑποθέσεως ἀξίας ἀπο- 
΄ " Ω ͵΄ ,ὕ { ε κα ΕῚ ε κ 

δέξασθαι εἴρηται. ἐρρήθη γάρ που οὕτως ἡμῶν εἶναι ἡ ψυχὴ 

καὶ πρὶν εἰς σῶμα ἀφικέσθαι, ὥσπερ αὐτῆς ἔστιν ἡ οὐσία ἔχουσα 
Ν 5 ’ὔ ἈΝ ΚΝ » Ἁ Ν ’ « » .᾿ τὴν ἐπωνυμίαν τὴν τοῦ ὃ ἔστιν. ἐγὼ δὲ ταύτην, ὡς ἐμαυτὸν 

᾿ ε [Ω Ν 5 “Ὁ 5 ’ 5 ’ “' « 

πείθω, ἱκανῶς τε καὶ ὀρθῶς ἀποδέδεγμαι. ἀνάγκη οὖν μοι, ὡς 
μὲ ὃ . “ Ζ' 5 “Ὁ 7 ἀλλ 3 δέ θ λέ ἔοικε, διὰ ταῦτα μήτε ἐμαυτοῦ μήτε ἄλλου ἀποδέχεσθαι λέ- 

γοντος, ὡς ψυχή ἐστιν ἁρμονία." 

ΧΙΠ]ΠΠ. “Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς, “ὦ Σιμμία, τῇδε; δοκεῖ σοι 
ε Υ Ἂ»Ψ ἈΝ [: 7 » Ν 5.6 ἁρμονίᾳ ἢ ἄλλῃ τινὶ συνθέσει προσήκειν ἄλλως πως ἔχειν ἢ ὡς 
Ἂ 3 -“ μὴ δ ζὼ ΩΝ ,΄ Φ ζ δ υφθειν.. { δὲ ᾿ ἂν ἐκεῖνα ἔχῃ, ἐξ ὧν ἂν συγκέηται ;)}  “ οὐδαμῶς. “ οὐδὲ μὴν 

ἘΞ ε 3. τᾶν 5907 , " ,͵ ἃ Ἢ ᾿ ποιεῖν τι, ὧς ἐγῷμαι, οὐδέ τι πάσχειν ἄλλο παρ᾽ ἃ ἂν ἐκεῖνα ἢ 
“ Ε ’ὔ ᾽ ΄ ζ 35 Ὑ «ε » θ » 3 

ποιῇ ἢ πάσχῃ ; συνέφη. “οὐκ ἄρα ἡγεῖσθαί γε προσήκει 

ἁρμονίαν τούτων, ἐξ ὧν ἂν συντεθῇ, ἀλλ᾽ ἕπεσθαι. συνεδόκει. 

«“ πολλοῦ ἄρα δεῖ ἐναντία γε ἁρμονία κινηθῆναι ἢ φθέγξασθαι ἡ 
" » κ᾿ ε «κα ΄ ἃ ὟΣ “ , ᾽ 

τι ἄλλο ἐναντιωθῆναι τοῖς αὑτῆς μέρεσιν. “πολλοῦ μέντοι, 
Ν {ζ ὔ Ψ » { ε ’, 7 9 «ε ΄ ε 

ἔφη. “τί δέ; οὐχ οὕτως ἁρμονία πέφυκεν εἶναι ἑκάστη ἀρ- 

μονία, ὡς ἂν ἁρμοσθῇ ;; “ οὐ μανθάνω, ἔφη. “ἢ οὐχί, ἢ δ᾽ ὅς, 

«ἂν μὲν μᾶλλον ἁρμοσθῃ καὶ ἐπὶ πλέον, εἴπερ ἐνδέχεται τοῦτο 
’ [4] ’ Ἃ «ς ᾽’ὕ » Ν ’ὔ 5 ΦᾺΣ ’ὔ 

γίγνεσθαι, μᾶλλόν τε ἂν ἁρμονία εἴη καὶ πλείων, εἰ δ᾽ ἧττόν τε 

καὶ ἐπ’ ἔλαττον, ἧττόν τε καὶ ἐλάττων ; “πάνυ γε. “ἢ οὖν 
μὴ “Ἂ Ἀ ᾽ὔ “ Ν Ν Ν ’ ΄Ἂ ἔστι τοῦτο περὶ ψυχήν, ὥστε καὶ κατὰ τὸ σμικρότατον μᾶλλον 

ἑτέραν ἑτέρας ψυχῆς ἐπὶ πλέον καὶ μᾶλλον ἢ ἐπ᾽ ἔλαττον καὶ 
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ἧττον αὐτὸ τοῦτο εἶναι, ψυχήν ; “οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. “ φέρε 
,γ»"» « Ν μὸν , Νπ ξ ᾿ ᾿ " ᾿ δή, ἔφη, “ πρὸς Διός" λέγεται ψυχὴ ἡ μὲν νοῦν τε ἔχειν καὶ 

3 4 Ν φ 3 θή ε δὲ Υ ’ , θ ’ οὖ “ 

ἀρετὴν καὶ εἶναι ἀγαθή, ἡ δὲ ἄνοιάν τε καὶ μοχθηρίαν καὶ εἶναι 
: ἴω] “Ἂ “Ὁ 

κακή; καὶ ταῦτα ἀληθῶς λέγεται ;" “ ἀληθῶς μέντοι. “ τῶν 
“5. ΄ Ἀν Ὁ ,ὕ 5᾽ ,ὕ , - " δ᾿ οὖν θεμένων ψυχὴν ἁρμονίαν εἶναι τί τις φήσει ταῦτα ὄντα εἶναι 

ἐν ταῖς ψυχαῖς, τήν τε ἀρετὴν καὶ τὴν κακίαν ; πότερον ἅἄρ- 
7 4 ἀλλ π ’ὔ Ξ Ν Ν Ν ς Ἔ θ μονίαν αὖ τινα ἄλλην καὶ ἀναρμοστίαν ; καὶ τὴν μὲν ἡρμόσθαι, 

ἈΝ 5 θή Βὺν Σ ε σευ ΚΝ - ς Υ ἄλλ ε ᾽ὔ τὴν ἀγαθήν, καὶ ἔχειν ἐν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ ἄλλην ἁρμονίαν, 
Ν ἣν. 2 , 5» ν ἐ μν Ὁ ) " 3 ε τῳ ἀλλ .Ε τὴν δὲ ἀνάρμοστον αὐτήν τε εἶναι καὶ οὐκ ἔχειν ἐν αὑτῃ ἄλλην; 

“οὐκ ἔχω ἔγωγ᾽, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ εἰπεῖν: δῆλον δ᾽ ὅτι τοι 
αὔτ᾽ ἄττ᾽ ἂν λέγοι ὁ ἐκεῖνο ὑποθέμενος. “ ἀλλὰ προωμολόγη- 

ται, ἔφη, " μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἧττον ἑτέραν ἑτέρας ψυχὴν ψυχῆς 
“5 μ - ,γ,." , :ε , ᾿ ᾿ δ᾽ »ν εἶναι" τοῦτο δ᾽ ἔστι τὸ ὁμολόγημα, μηδὲν μᾶλλον μηδ᾽ ἐπὶ 

΄ “Ὁ ἣν "ον ε:τῷ ἐπὰν ε , 
πλέον μηδ᾽ ἧττον μηδ᾽ ἐπ᾽ ἔλαττον ἑτέραν ἑτέρας ἁρμονίαν 
ςε “ 5 ἐκ Ὁ {ς ᾽ὔ ΕῚ Σ Ἁ δέ δὲ ἀλλ ἁρμονίας εἶναι. ἢ γάρ; “ πάνυ γε. “ τὴν δέ γε μηδὲν μᾶλλον 

δὲ -Ὁ ε ’, “Ὃν ’ αλλ ψ Ὁ 4 ’ θ Ἃ μηδὲ ἧττον ἁρμονίαν οὖσαν μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρμόσθαι 
" “ προσ Ἂν ΚΣ , Νὴ ΄, Ὄ ε ἔστιν οὕτως : “ἔστιν. “ἡ δὲ μήτε μᾶλλον μήτε ἧττον ἡρ- 

ὔ Ν μέ ᾽ὔ Ἂ Ν ε ; , Ἂ Ν μοσμένη ἔστιν ὅτι πλέον ἢ ἔλαττον ἁρμονίας μετέχει, ἢ τὸ 

ἴσον " “τὸ ἴσον. “οὐκοῦν ψυχὴ ἐπειδὴ οὐδὲν μᾶλλον οὐδ᾽ ἧτ- 
τον ἄλλη ἄλλης αὐτὸ τοῦτο ψυχή ἐστιν, οὐδὲ δὴ μᾶλλον Εἰ 

οὐδὲ ἧττον ἥρμοσται ; “ οὕτω. “ τοῦτο δέ γε πεπονθυῖα οὐδὲν 
χὰ ᾽ ΄ 5. ες ΄ὕ ΄ ΠΣ τ᾿ ΡΣ ΕΝ ΣΝ κα πλέον ἀναρμοστίας οὐδὲ ἁρμονίας μετέχοι ἄν : “ οὐ γὰρ οὖν. 

“τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα ἄρ᾽ ἄν τι πλέον κακίας ἢ ἀρετῆς μετέχοι , ἀρετῇ 
Ῥω. δ. ἢ ", ε Ν ’ 3 ’ὔ ε Ἀν» Χ ε Ἂ ἑτέρα ἑτέρας, εἴπερ ἡ μὲν κακία ἀναρμοστία, ἡ δὲ ἀρετὴ ἁρμονία 

εἴη ; “οὐδὲν πλέον. “μᾶλλον δέ γέ που, ὦ Σιμμία, κατὰ τὸν 
3 θὸ λό ΄ ἡὃ ’, Ν θέ ν᾽ ε ΄ 2 ΜΞ: 
ὀρθὸν λόγον κακίας οὐδεμία ψυχὴ μεθέξει, εἴπερ ἁρμονία ἐστίν 

ἁρμονία γὰρ δήπου παντελῶς αὐτὸ τοῦτο οὖσα ἁρμονία ἀν- 
΄, » ᾽ Ὰ ΄ὕ ᾿ ἢ 2.4 ΄, " ς ἮΝ, δι αρμοστίας οὔποτ᾽ ἂν μετάσχοι. “ οὐ μέντοι. “ οὐδέ γε δήπου γε θὴ 

[4 53 λῶ Α ΄ὔ ΠῚ { “ Ν " “ ψυχή, οὖσα παντελῶς ψυχή, κακίας. “πῶς γὰρ ἔκ γε τῶν 
προειρημένων ; “ἐκ τούτου ἄρα τοῦ λόγου ἡμῖν πᾶσαι ψυχαὶ 

’ ’ ε ᾽ 3 Ἂν μ᾿ ε , Ν ’ὔ πάντων ζῴων ὁμοίως ἀγαθαὶ ἔσονται, εἴπερ ὁμοίως ψυχαὶ πεφύ- 
κασιν αὐτὸ τοῦτο ψυχαὶ εἶναι. “ἔμοιγε δοκεῖ, ἔ «ὦ μ ᾽ Ἶ» 

Σώκρατες. “ἢ καὶ καλῶς δοκεῖ; ἢ δ᾽ ὅς, “οὕτω λέγεσθαι, καὶ ρ Ί) » ἢ ἢ . ᾿ 
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Β πάσχειν ἂν ταῦτα ὁ λόγος, εἰ ὀρθὴ ἡ ὑπόθεσις ἦν, τὸ ψυχὴν 
ε ,7ὔ ων Ἐ ς ἡδ᾽ ε Ν᾿ σὰν δ 

ἁρμονίαν εἶναι ;" “οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν, ἔφη. ' 

ΧΙΠΠ. «Τί δέ; ἢ δ᾽ ὅς" “τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων, 

ἔσθ᾽ ὅτι ἄλλο λέγεις ἄρχειν ἢ ψυχὴν ἄλλως τε καὶ φρόνιμον ἢἢ 

“οὐκ ἔγωγε. “πότερον συγχωροῦσαν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα' 
͵ Ἂ Ἦν» ΄ 7 ν᾿ » 4 ΓῚ πάθεσιν ἢ καὶ ἐναντιουμένην; λέγω δὲ τὸ τοιόνδε, οἷον καύ- 

2 ᾽ οἾ ’ὔ͵ 2 Ν Ρ] "4 {2 . ,ὔ 

ματος ἐνόντος καὶ δίψους ἐπὶ τοὐναντίον ἕλκειν, τὸ μὴ πίνειν,͵ 
ἢ ᾽ὔ 5 ’ ΤΑ, ᾿ς Ἅ 3 ’ὔ ἣν, " ’, καὶ πείνης ἐνούσης ἐπὶ τὸ μὴ ἐσθίειν, καὶ ἄλλα μυρία που 

- 3 ὶ Ν Ἀ δ τ χ δ 5. 5 Ο ὁρῶμεν ἐναντιουμένην τὴν ψυχὴν τοῖς κατὰ τὸ σῶμα" ἢ οὔ; 

“πάνυ μὲν οὖν. “οὐκοῦν αὖ ὡμολογήσαμεν ἐν τοῖς πρόσθεν 

μήποτ᾽ ἂν αὐτήν, ἁρμονίαν γε οὖσαν, ἐναντία ἄδειν οἷς ἐπι- 

τείνοιτο καὶ χαλῷτο καὶ πάλλοιτο καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πάθος 
ὔ 3 ἴ 5 -Ὁ ᾽ 3 3 9 ἡ ᾿ ἸῸΡ Ἁ πάσχοι ἐκεῖνα, ἐξ ὧν τυγχάνει οὖσα, ἀλλ᾽ ἕπεσθαι ἐκείνοις καὶ 

5 ΠῚ ἘΠ, ε »: 4 Ἐπ 7 Ῥ τὰν ὉΦΨΈ “ ι 3 οὔποτ᾽ ἂν ἡγεμονεύειν " “ ὡμολογήσαμεν, ἔφη" “ πῶς γὰρ οὔ; 
ς , 5, “ 9 [4 Φ ᾽ « ἴω Ἅ 3 Ζ 

τί οὖν; νῦν οὐ πᾶν τοὐναντίον ἡμῖν φαίνεται ἐργαζομένη, 

ἡγεμονεύουσά τε ἐκείνων πάντων, ἐξ ὧν φησί τις αὐτὴν εἶναι, 
Ν 3 "4 3 ’ὔ ͵ Ἂν Ἂς “Ἂ Ψ᾿' ἈΝ ΄ 1) καὶ ἐναντιουμένη ὀλίγου πάντα διὰ παντὸς τοῦ βίου καὶ δεσπό- 

ζουσα πάντας τρόπους, τὰ μὲν χαλεπώτερον κολάζουσα καὶ 

μετ᾽ ἀλγηδόνων, τά τε κατὰ τὴν γυμναστικὴν καὶ τὴν ἰατρικήν, 
ι 3 Ψ Ν Ἂς οἷ » ““ οἾ Ν ΄“ “ 

τὰ δὲ πρᾳότερον, καὶ τὰ μὲν ἀπειλοῦσα, τὰ δὲ νουθετοῦσα, ταῖς 

ἐπιθυμίαις καὶ ὀργαῖς καὶ φόβοις ὡς ἄλλη οὖσα ἄλλῳ πράγματι 

διαλεγομένη ; οἷόν που καὶ “Ὅμηρος ἐν ᾿Οδυσσείᾳ πεποίηκεν, 
“ ᾿: ΚῚΣ ΄ὕ ᾽ 

οὗ λέγει τὸν ᾽Οδυσσέα" 

στῆθος δὲ πλήξας κραδίην ἠνίπαπε μύθῳ" 

Ε τέτλαθι δή, κραδίη: καὶ κύντερον ἄλλο ποτ᾽ ἔτλης. 
δ, "ἡ 5.Ν “- ΝΝ ΄, ε ε ͵΄ δὖν ὃς ἄρ᾽ οἴει αὐτὸν ταῦτα ποιῆσαι διανοούμενον ὡς ἁρμονίας αὐτῆς 

ἡ ἃ Ὑ τῳ " ΒΡ ν πὸ τῆς κ᾿ ᾽ ἡ οὐ 
οὔσης καὶ οἵας ἄγεσθαι ὑπὸ τῶν τοῦ σώματος παθῶν, ἀλλ᾽ οὐχ 

“ " “Ὁ Ν 7 εἶ ΜΝ 2. ν, Ν ’ὔ οἵας ἄγειν τε ταῦτα καὶ δεσπόζειν, καὶ οὔσης αὐτῆς πολὺ θειοτέρου 

τινὸς πράγματος ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν ἢ “νὴ Δία, ὦ Σώκρατες, 
» ὃ ] { 5 ΕΙ 3" ΕΣ ε ““ 8 “ ἴω ΕΣ 

ἔμοιγε δοκεῖ. οὐκ ἄρα, ὦ ἄριστε, ἡμῖν οὐδαμῇ καλῶς ἔχει 

ψυχὴν ἁρμονίαν τινὰ φάναι εἶναι: οὔτε γὰρ ἄν, ὡς ἔοικεν, 
ΟΡ Ὅ 7 θ 7 “ιε λ τς ΑΝ " 5» δ «ἃ ᾽ δε ἢ 3, 

ὃ Ὁμήρῳ θείῳ ποιητῇ ὁμολογοῖμεν οὔτε αὐτοὶ ἡμῖν αὐτοῖς. ἔχειν 

οὕτως ἔφη. 
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ΧΙΗΥ͂. “Εἂν δή, ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης, “ τὰ μὲν “Δρμονίας ἸΗι ΡΟΤΙΏΝ: 
εἷεκε ΄-“» ἂὃφ α [7 ΄ , ε ΕΣ ᾿ ͵ Ξ ’ὔ Ν ἡμῖν τῆς Θηβαϊκῆς ἵλεά πως, ὡς ἔοικε, μετρίως γέγονεν" τί δὲ 

δὴ τὰ Κάδμου, ἔφη, “ὦ Κέβης, πῶς ἱλασόμεθα καὶ τίνι λόγῳ »" 

“σύ μοι δοκεῖς, ἔφη ὁ Κέβης, “ ἐξευρήσειν: τουτονὶ γοῦν τὸν 
λόγον τὸν πρὸς τὴν ἁρμονίαν θαυμαστῶς μοι εἶπες ὡς παρὰ 

δόξαν. Σιμμίου γὰρ λέγοντος, ὅτι ἠπόρει, πάνυ ἐθαύμαζον, εἴ ΠΣ γαρ ΔΕῪ ᾽ ΠΟΘΕΙ͂Ν μαζον, 
τι ἕξει τις χρήσασθαι τῷ λογῳ αὐτοῦ" πάνυ μὲν οὖν μοι ἀτόπως 
ἔδοξεν εὐθὺς τὴν πρώτην ἔφοδον οὐ δέξασθαι τοῦ σοῦ λόγου. 

ἥν ἧς Ἀ 5 Ἃ 4 ᾿; Ν “Ἂ », ’ 3 

ταὐτὰ δὴ οὐκ ἂν θαυμάσαιμι καὶ τὸν τοῦ Κάδμον λόγον εἰ 

πάθοι. “ὦ ᾿᾽γαθέ, ἔφη ὁ Σωκράτης, “ μὴ μέγα λέγε, μή τις 

ἡμῶν βασκανία περιτρέψῃ τὸν λόγον τὸν μέλλοντα λέγεσθαι. 
ἀλλὰ δὴ ταῦτα μὲν τῷ θεῷ μελήσει, ἡμεῖς δὲ “Ομηρικῶς ἐγγὺ “ μι Ἂ Ἐν βιΕὐν1) » Ἥβμεις μηρ 5 9. 5 
37 ΄ὔ δ ΄ 2 Ν Ἀ Ν ;,):» ἰόντες πειρώμεθα, εἰ ἄρα τι λέγεις. ἔστι δὲ δὴ τὸ κεφάλαιον 

ὧν ζητεῖς" ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι ἡμῶν τὴν ψυχὴν ἀνώλεθρόν τε 

καὶ ἀθάνατον οὖσαν, εἰ φιλόσοφος ἀνὴρ μέλλων ἀποθανεῖσθαι, 

θαρρῶν τε καὶ ἡγούμενος ἀποθανὼν ἐκεῖ εὖ πράξειν διαφερόντως 

ἢ εἰ ἐν ἄλλῳ βίῳ βιοὺς ἐτελεύτα, μὴ ἀνόητόν τε καὶ ἠλίθιον 

θάρρος θαρρήσει. τὸ δὲ ἀποφαίνειν, ὅτι ἰσχυρόν τί ἐστιν ἡ 

ψυχὴ καὶ θεοειδὲς καὶ ἣν ἔτι πρότερον, πρὶν ἡμᾶς ἀνθρώπους 
᾿νε .ῸΝ , Ν , Ἂ , 5 ’ὔ 

γενέσθαι, οὐδὲν κωλύειν φῃὴς πάντα ταῦτα μηνύειν ἀθανασίαν 
ἈΝ χῳ.“ Ν ϑν- ἄν 5 " ν δ , μὲν μή, ὅτι δὲ πολυχρόνιόν τέ ἐστιν ψυχὴ καὶ ἣν που πρότερον 

ἀμήχανον ὅσον χρόνον καὶ ἤδει τε καὶ ἔπραττεν πολλὰ ἄττα" 

ἀλλὰ γὰρ οὐδέν τι μᾶλλον ἦν ἀθάνατον, ἀλλὰ καὶ αὐτὸ τὸ εἰς 

ἀνθρώπου σῶμα ἐλθεῖν ἀρχὴ ἣν αὐτῇ ὀλέθ υ ὅσος " ρ μ ρχὴ ἦν αὐτῇ ὀλέθρου, ὥσπερ νόσος 
Ν ΄ εἾ “ Ν ’ 7 Ν “Ἂ ͵ καὶ ταλαιπωρουμένη τε δὴ τοῦτον τὸν βίον ζῴη καὶ τελευτῶσά 

γε ἐν τῷ καλουμένῳ θανάτῳ ἀπολλύοιτο. διαφέρειν δὲ δὴ φῇς 
3507 μ “ 9 “ ᾿, 2 7 Ἂς 

οὐδέν, εἴτε ἅπαξ εἰς σῶμα ἔρχεται εἴτε πολλάκις, πρός γε τὸ 
Ω δι δ “» ΄ Ν ΄» 3 Ν᾿ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι" προσήκειν γὰρ φοβεῖσθαι, εἰ μὴ 
χε Ψ' " ᾿" 3, ἰδό δὲ μὴ λό διδό « χλθά ἀνόητος εἴη, τῷ μὴ εἰδότι μηδὲ ἔχοντι λόγον διδόναι ὡς ἀθάνα- 

’ὔἢ ἊΨ “4 ΕΙΣ 5» ον 4 7 Ὶ ͵ Ἀ τόν ἐστι. τοιαῦτ᾽ ἄττα ἐστίν, οἶμαι, ὦ Κέβης, ἃ λέγεις" καὶ 

ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω, ἵνα μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς, εἴ 

τέ τ᾿ βούλει, προσθῇς ἢ ἀφέλῃς. καὶ ὁ Κέβης" “ ἀλλ᾽ οὐδὲν 
μ 5 “ 7 ) » ς ΕΣ 3 λ -“ ΕἾ θ "" ἔγωγε ἐν τῷ παρόντι, ἔφη, “οὔτε ἀφελεῖν οὔτε προσθεῖναι 

δέομαι" ἔστι δὲ ταῦτα, ἃ λέγω.’ 

Β 
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ΧΙΗΥ͂. Ὁ οὖν Σωκράτης συχνὸν χρόνον ἐπισχὼν καὶ πρὸς 
ἑαυτόν τι σκεψάμενος" “ οὐ φαῦλον πρᾶγμα, ἔφη, “ὦ Κέβης, 

» [ἡ Ν “" Ν Μ Ν θ Ν ᾿ ᾿{ ᾧγτεῖς: ὅλως γὰρ δεῖ περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς τὴν αἰτίαν 

διαπραγματεύσασθαι. ἐγὼ οὖν σοι δίειμι περὶ αὐτῶν, ἐὰν 
4 4 Σ Ἂς ’ μὴ Ψ ᾿ς ᾽ ’ βούλῃ, τά γε ἐμὰ πάθη" ἔπειτα ἄν τί σοι χρήσιμον φαίνηται 

ὧν ἂν λέγω, πρὸς τὴν πειθὼ περὶ ὧν λέγεις χρήσει. “ἀλλὰ 

μήν, ἔφη ὁ Κέβης, “ βούλομαί γε. “ἄκουε τοίνυν ὡς ἐροῦντος. 
2 Ν Υ, ΓΕ. ς 3" Κέ δ ΕΒ θ “Ἂ «ε 3 θύ ἐγὼ γάρ, ἔφη, “ ὦ Κέβης, νέος ὧν θαυμαστῶς ὡς ἐπεθύμησα 

᾽’ “ ᾽ Δ Ἀ “Ἂ Ν κα «ε« ’ὔ 

ταύτης τῆς σοφίας, ἣν δὴ καλοῦσι περὶ φύσεως ἱστορίαν. 
ε ͵ὔ Ψ ΣᾺ 9 5 9 7 Ἕ ΄Ζ΄ ἫΝ ε ’ὔ Ν ὑπερήφανος γάρ μοι ἐδόκει εἶναι, εἰδέναι τὰς αἰτίας ἑκάστου, διὰ 

’ , ψ Ν Ν 1 ᾽ὔ Ν Ἂν "δ, ς ἃ Ν τί γίγνεται ἕκαστον καὶ διὰ τί ἀπόλλυται καὶ διὰ τί ἔστι" καὶ 
, 5 κ " ,ὕ ΄, ᾿ κα 4 

πολλάκις ἐμαυτὸν ἄνω κάτω μετέβαλλον σκοπῶν πρῶτον τὰ 

τοιάδε, ἄρ᾽ ἐπειδὰν τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρὸν σηπεδόνα τινὰ 

λάβῃ, ὥς τινες ἔλεγον, τότε δὴ τὰ ζῴα συντρέφεται" καὶ πότερον 
Ν ΦΑ Ψ κὰ “Ὁ λ] ε ϑιὰς ΕΑ ὃ “ Ἂ ᾽ὔ Ἁ τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν, ἢ ὁ ἀὴρ ἢ τὸ πῦρ, ἢ τούτων μὲν 
597 ε ,γ), 9 ΄, 7 » ε κ 3 ,ὕ ͵, “- 

οὐδέν, ὁ δ᾽ ἐγκέφαλός ἐστιν ὁ τὰς αἰσθήσεις παρέχων τοῦ 
3 ’ Ν δι Ν 3 ’ὔ 2 ’ὔ Ν ’ ἀκούειν καὶ ὁρᾶν καὶ ὀσφραίνεσθαι, ἐκ τούτων δὲ γίγνοιτο 

μνήμη καὶ δόξα, ἐκ δὲ μνήμης καὶ δόξης λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν 

κατὰ ταῦτα γίγνεσθαι ἐπιστήμην" καὶ αὖ τούτων τὰς φθορὰς 

σκοπῶν, καὶ τὰ περὶ τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν πάθη, τελευτῶν. 
“ 3 “ιν Ν ΄, Χ ΄ 3 Χ 5. ε οὕτως ἐμαυτῷ ἔδοξα πρὸς ταύτην τὴν σκέψιν ἀφυὴς εἶναι, ὡς 
5ῸΝ Δ, 7 ᾽ὔ Ψ' ὙΨΝ κι ;ὔ 5 Ν Ν «“ Ν οὐδὲν χρῆμα. τεκμήριον δέ σοι ἐρῶ ἱκανόν: ἐγὼ γὰρ ἃ καὶ 

πρότερον σαφῶς ἠπιστάμην, ὥς γε ἐμαυτῷ καὶ τοῖς ἄλλοις 
5 7 «ε Ν ὔ “Ἂ ΄ Ω ᾽ὔ » ᾽ὔ ἐδόκουν, τότε ὑπὸ ταύτης τῆς σκέψεως οὕτω σφόδρα ἐτυφλώθην, 
Ψ Ἂν Ν ΠῚ Ν ἴω] 7 9522 ἂν ΕΣ ὥστε ἀπέμαθον καὶ ἃ πρὸ τοῦ ᾧμην εἰδέναι, περὶ ἄλλων τε 

πολλῶν καὶ διὰ τί ἄνθρωπος αὐξάνεται. τοῦτο γὰρ ᾧ ὸ ρωπος αὐξάνεται. ο γὰρ ᾧμην πρὸ 
“Ὁ , Ἂ 5, “ Ν φῶ 7 Ν Ἃ 5 Ν 

τοῦ παντὶ δῆλον εἶναι, ὅτι διὰ τὸ ἐσθίειν καὶ πίνειν" ἐπειδὰν 

γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσγένωνται, τοῖς δὲ 
5 ᾽ὔ 5 “ Ν φ Ν Ν 3.18 ΄ Ἀ » » 

ὀστέοις ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις 
ΝΜ ἜΣΤΑ ἯἜυ- οὖν ΄ ὔὕ εἴ »Ὰ7 τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγένηται, τότε δὴ τὸν ὀλίγον 

ὄγκον ὄντα ὕστερον πολὺν γεγονέναι, καὶ οὕτω γίγνεσθαι τὸν 

σμικρὸν ἄνθρωπον μέγαν" οὕτως τότε ᾧμην" οὐ δοκῶ σοι 

μετρίως ; “ ἔμοιγε, ἔφη ὁ Κέβης. “σκέψαι δὴ καὶ τάδε ἔτι. 
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ᾧ ἣς ε Ὁ ὃ -ὉὋ“ ε ’ ’ Μ θ 

ὕμην γὰρ ἱκανῶς μοι δοκεῖν, ὁπότε τις φαίνοιτο ἄνθρωπος 

παραστὰς μέγας σμικρῷ μείζων εἶναι αὐτῇ τῇ κεφαλῃ, καὶ 

ἵππος ἵππου" καὶ ἔτι γε τούτων ἐναργέστερα, τὰ δέκα μοι ἐδόκει 
΄ » ᾿ δ 4 Ν Ν ’ 3 “- » Ἧ Ν τῶν ὀκτὼ πλέονα εἶναι διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσθεῖναι, καὶ τὸ 

δίπηχυ τοῦ πηχυαίου μεῖζον εἶναι διὰ τὸ ἡμίσει αὐτοῦ ὑπερέχειν." 

« νῦν δὲ δή, ἔφη ὁ Κέβης, " τί σοι δοκεῖ περὶ αὐτῶν ;" “ πόρρω 
Ὁ Δ ἐμ εὖ δποἴεσὃ . , ᾿ που, ἔφη, “νὴ Δία ἐμὲ εἶναι τοῦ οἴεσθαι περὶ τούτων του τὴν 

ιν 907 . 3 3 ᾿ 5 “ ιν ες » Ν 
αἰτίαν εἰδέναι, ὅς γε οὐκ ἀποδέχομαι ἐμαυτοῦ οὐδὲ ὡς, ἐπειδὰν 
δ θῃ ΄ Ἂ Ν μά Ὁ ἐθ δύ 4 ΕλῚ ὃ 

ἑνί τις προσθῃ ἕν, ἢ τὸ ἕν, ᾧ προσετέθη, δύο γέγονεν, ἢ τ 
ο Ἀ, ξ Ν Ἂς, 7 τ υδα τας προστεθὲν καὶ ᾧ προσετέθη διὰ τὴν πρόσθεσιν τοῦ ἑτέρου τῷ 

: Ὑ Σ ς ν᾿. ,] ’ἤ 3 , Ν ε ᾿ ἐς δα. 

ἑτέρῳ δύο ἐγένετο: θαυμάζω γάρ, εἰ, ὅτε μὲν ἑκάτερον αὐτῶν 
Ν 2 ’ὔ εν « Υ ε ’ 3 Ἀ 9 » Ἕ ἊΝ 

χωρὶς ἀλλήλων ἦν, ἕν ἄρα ἑκάτερον ἦν καὶ οὐκ ἤστην τότε δύο, 
2 ᾿ δ «Υ ’ὔ 3 ,ὔ Ω Υ ᾿ς ΥΣ 5 »-“ ΨΚ ἐπεὶ δ᾽ ἐπλησίασαν ἀλλήλοις, αὕτη ἄρα αἰτία αὐτοῖς ἐγένετο 

δύο γενέσθαι, ἡ ξύνοδος τοῦ πλησίον ἀλλήλων τεθῆναι. οὐδέ 
ε Ψ [.] ἐς ’ ᾿ , ε { 3 γε ὡς, ἐάν τις ἐν διασχίσῃ, δύναμαι ἔτι πείθεσθαι, ὡς αὕτη αὖ 

αἰτία γέγονεν, ἡ σχίσις, τοῦ δύο γεγονέναι" ἐναντία γὰρ γίγνεται 
Ἀν) - ΠΕΣ ΑΓ ’ ἷ , ᾿Ν ΧΡῊ Το , ἢ τότε αἰτία τοῦ δύο γίγνεσθαι" τότε μὲν γὰρ ὅτι συνήγετο 

πλησίον ἀλλήλων καὶ προσετίθετο ἕτερον ἕτερῳ, νῦν δ᾽ ὅτι 
5 ἕ' 4 ’ ΄ » ΓΑ Ύ, 57 40 « 

ἀπάγεται καὶ χωρίζεται ἕτερον ἀφ᾽ ἑτέρου. οὐδέ γε, δι᾽ ὅτι ἕν 
’ὔ ε ἄνδρ Φ᾿ 3} , 2 ΩΣ Υ͂ 35ῸΝ δ 

γίγνεται, ὡς ἐπίσταμαι, ἔτι πείθω ἐμαυτόν, οὐδ᾽ ἄλλο οὐδὲν ἑνὶ 
’ὔὕ φΦ᾽ 'Ψ ’ὔ ΜΝ ν 89 »» ιν ΄, “ . 

λόγῳ, δι’ ὅτι γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, κατὰ τοῦτον τὸν 

τρόπον τῆς μεθόδου, ἀλλά τιν’ ἄλλον τρόπον αὐτὸς εἰκῇ φύρω, 

τοῦτον δὲ οὐδαμῇ προσίεμαι. 

ΧΙΗΥ͂Ι. ᾿Αλλ’ ἀκούσας μέν ποτε ἐκ βιβλίου τινός, ὡς ἔφη, 
; ΄ 3 ’ Ἀ ε 3) ““ Αναξαγόρου ἀναγιγνώσκοντος, καὶ λέγοντος, ὡς ἄρα νοῦς 
ΡΙ ςε “ ᾿ ἕο μ᾿ ,ὕ , “ὦ δ. Ὁ. Δ 

ἐστιν ὁ διακοσμῶν τε καὶ πάντων αἴτιος, ταύτῃ δὴ τῇ αἰτίᾳ 
“ ν᾿ Ὁ" ΄ 7΄ ἂν Ἄνας ἄνδος ἃ ᾿ ᾿ ἥσθην τε καὶ ἔδοξέ μοι τρόπον τινὰ εὖ ἔχειν τὸ τὸν νοῦν εἶναι 

' μ᾿ ἥν, ’ 5 “Δ᾽ “ δὴ ν΄ -“ 

πάντων αιτιον, Και γησαομὴν, εὐ τοῦθ ουτως εχέει, ΤΟν γε μουν 

͵7 » ξ΄ 

κοσμοῦντα πάντα κοσμεῖν καὶ ἕκαστον τιθέναι ταύτῃ, ὅπῃ ἂν 
΄ " 3 5. ΄ κ ΓΥ; ΡΥ κ 

βέλτιστα ἔχῃ" εἰ οὖν τις βούλοιτο τὴν αἰτίαν εὑρεῖν περὶ 
ε ΄ μ᾿ ’ὔ ΕλῚ 3 ᾿ς Ἂ μὴ “ ἴω Ν 

ἑκάστου, ὅπῃ γίγνεται ἢ ἀπόλλυται ἢ ἔστι, τοῦτο δεῖν περὶ 
5 ΓᾺῚ ε » “ ΄7΄ 5 -.» ΕΒ. “ Ὁ ΨΚ «ε Ὁ“ 

αὐτοῦ εὑρεῖν, ὅπῃ βέλτιστον αὐτῷ ἐστιν ἢ εἶναι ἢ ἄλλο ὁτιοῦν 
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σκοπεῖν προσήκειν ἀνθρώπῳ καὶ περὶ αὑτοῦ καὶ περὶ ἄλλων, 

ἀλλ᾽ ἢ τὸ ἄριστον καὶ τὸ βέλτιστον. ἀναγκαῖον δὲ εἶναι τὸν 
ἐμὲ τὸ “ Ἀ Ν “ 57 ἣ Ἂν ὟΝ Ν Ὃ 3 αὐτὸν τοῦτον καὶ τὸ χεῖρον εἰδέναι" τὴν αὐτὴν γὰρ εἶναι ἐπι- 

στήμην περὶ αὐτῶν. ταῦτα δὴ λογιζόμενος ἄσμενος εὑρηκέναι 

ᾧμην διδάσκαλον τῆς αἰτίας περὶ τῶν ὄντων κατὰ νοῦν ἐμαυτῷ, 
Ν 2 ς Ν Ψ' “Ἂ ’ὔ ᾿' ε “Ἁ τὸν ᾿Αναξαγόραν, καὶ μοι φράσειν πρῶτον μέν, πότερον ἡ γῆ 

“Ἂ}’ 5 ΕῚ ΄ὔ 5 Ἂς Ἂν ΄ 32 ͵ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη, ἐπειδὴ δὲ φράσειεν, ἐπεκδιηγή- 
Ν ᾿ς Ν Ν ) Ψ' Ζ ἃ ἀν ἀν σεσθαι τὴν αἰτίαν καὶ τὴν ἀνάγκην, λέγοντα τὸ ἄμεινον καὶ ὅτι 

αὐτὴν ἄμεινον ἣν τοιαύτην εἶναι" καὶ εἰ ἐν μέσῳ φαίη εἶναι 
Ξε 2 7 ε " 3" ᾿χϑος, 2 ᾿ ἂν αὐτήν, ἐπεκδιηγήσεσθαι, ὡς ἄμεινον ἦν αὐτὴν ἐν μέσῳ εἶναι" 

’ καὶ εἴ μοι ταῦτα ἀποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ὡς οὐκέτι ποθεσό- 
3. σὰν ἀλλ ζὸ Ν Ν Ν Ν ἡλί 2 

μενος αἰτίας ἄλλο εἶδος. καὶ δὴ καὶ περὶ ἡλίου οὕτω παρ- 
Ψ ε ᾿, ῇ Ν 7] Ά, “Ὁ Μ εσκευάσμην, ὡσαύτως πευσόμενος, καὶ σελήνης καὶ τῶν ἄλλων 

ΝΜ 7 4 “ἃ " Ν ““ , “Ἄ 

ἄστρων, τάχους τε πέρι πρὸς ἄλληλα καὶ τροπῶν καὶ τῶν 
Υ »Ἅ “Ὁ Ἢ Ψ ᾿ς ΕΙ “ Ν ἄλλων παθημάτων, πῇ ποτε ταῦτ᾽ ἄμεινόν ἐστιν ἕκαστον καὶ 

« ΕΣ , 

ποιεῖν καὶ πάσχειν ἃ πάσχει. οὐ γὰρ ἄν ποτε αὐτὸν ᾧμην, 
΄ ε “Ὁ ὌψΨ 4 “Ἁ δ Ν᾿ » “ φάσκοντά γε ὑπὸ νοῦ αὐτὰ κεκοσμῆσθαι, ἄλλην τινὰ αὐτοῖς 

ΡΟ ᾳ 2 Ἁ δι { ΄ ΦΕῸΝ Φ μὴ 2 ΄ αἰτίαν ἐπενεγκεῖν ἢ ὅτι βέλτιστον αὐτὰ οὕτως ἔχειν ἐστίν, 

ὥσπερ ἔχει" ἑκάστῳ οὖν αὐτὸν ἀποδιδόντα τὴν αἰτίαν καὶ κοινῇ 
“ Ν ε 7 ᾽’ὔ 3 Ἂ, Ν Ν [φ 3 

πᾶσι τὸ ἑκάστῳ βέλτιστον ᾧμην καὶ τὸ κοινὸν πᾶσιν ἐπεκ- 

διηγήσεσθαι ἀγαθόν" καὶ οὐκ ἂν ἀπεδόμην πολλοῦ τὰς ἐλπέδας, 
» Ν Σ Ὁ κα ᾿ ν ΄, ε ΄ -, ἢ 
ἀλλὰ πάνυ σπουδῇ λαβὼν τὰς βίβλους ὡς τάχιστα οἷός τ᾽ ἢ 

᾿ ὡς τάχιστα εἰδείην τὸ βέλτιστον καὶ τὸ ἀνεγίγνωσκον, ἵν 

χεῖρον. 
κε δὲ » Ν Ν “ 5 ,7, 4 ε Ὁ » ’ ΧΙΥΠ. ᾿Απὸ δὴ θαυμαστῆς ἐλπίδος, ὦ ἑταῖρε, φχόμην 

φερόμενος, ἐπειδὴ προϊὼν καὶ ἀναγιγνώσκων ὁρῶ ἄνδρα τῷ μὲν 
ΑΝἶἥ ΣῸΝ 4 5ᾺΧ7 ϑυν ) νὰ » νῷ οὐδὲν χρώμενον οὐδέ τινας αἰτίας ἐπαιτιώμενον εἰς τὸ δια- 

- Ν ΄ 52 Ν Υ 52: εν. 3 ΄ὔ κοσμεῖν τὰ πράγματα, ἀέρας δὲ καὶ αἰθέρας καὶ ὕδατα αἰτιώ- 
δ, Ν . » ΄ μ ιΞ ’ 

μενον καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ ἄτοπα. καί μοι ἔδοξεν ὁμοιότατον 
΄ “ Ἂ πὲ ΄ 4 ΄ ΄ ψ πεπονθέναι, ὥσπερ ἂν εἴὔ τις λέγων, ὅτι Σωκράτης πάντα ὅσα 

πράττει νῷ πράττει, κἄπειτα ἐπιχειρήσας λέγειν τὰς αἰτίας 
ἤν: “ ΄ὕ ΄ Ὰ ΄ { ᾿ “-“ “ 
ἑκάστων ὧν πράττω, λέγοι πρῶτον μέν, ὅτι διὰ ταῦτα νῦν 
Ε] ΄ , Ψ , Ἔ “Ὁ 2 » 7 

ἐνθάδε κάθημαι, ὅτι σὐγκειταί μου τὸ σῶμα ἐξ ὀστέων καὶ 
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ΓΑ Ν ᾿ Ν » “9 Ν εἿ Ν Γ μ- 

νεύρων, καὶ τὰ μὲν ὀστᾶ ἐστιν στερεὰ καὶ διαφυὰς ἔχει χωρὶς 

ἀπ’ ἀλλήλων, τὰ δὲ νεῦρα οἷα ἐπιτείνεσθαι καὶ ἀνίεσθαι, περι- 

ἀμπέχοντα τὰ ὀστᾶ μετὰ τῶν σαρκῶν καὶ δέρματος, ὃ συνέχει 
5» ,ὔ 5» ΄’ “ “Ἂ » ᾿ » “-“ ξ ἴω “- 

αὐτά" αἰωρουμένων οὖν τῶν ὀστέων ἐν ταῖς αὑτῶν ξυμβολαῖς 

χαλῶντα καὶ συντείνοντα τὰ νεῦρα κάμπτεσθαί που ποιεῖ οἷόν 
ἀνε ἡ: χ ὔλλνο κα Ν Ἴ Ν Ν ΄ Ν ».» 

τ᾽ εἶναι ἐμὲ νῦν τὰ μέλη, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν συγκαμ- 
ἡ δ τν τα ΄, ΄, ΡΣ. κ ΩΝ ΄ Ἐκ 7 

φθεὶς ἐνθάδε κάθημαι" καὶ αὖ περὶ τοῦ διαλέγεσθαι ὑμῖν ἑτέρας 
α Ξι ταδῖν ᾽ Ν 275 ὌΝ Α τ: τοιαύτας αἰτίας λέγοι, φωνάς τε καὶ ἀέρας καὶ ἀκοὰς καὶ ἄλλα 

’ [9] 5 ᾿. 5 δ Ἂ ε 3 “ ϑῈ μυρία τοιαῦτα αἰτιώμενος, ἀμελήσας τὰς ὡς ἀληθῶς αἰτίας 

λέγειν, ὅτι, ἐπειδὴ ᾿Αθηναίοις ἔδοξε βέλτιον εἶναι ἐμοῦ κατα- 

ψηφίσασθαι, διὰ ταῦτα δὴ καὶ ἐμοὶ βέλτιον αὖ δέδοκται ἐνθάδε 
““ Ν ’ὔ ’ὔ ε 4 ον ’, ] 

καθῆσθαι, καὶ δικαιότερον παραμένοντα ὑπέχειν τὴν δίκην, ἣν 
Ἅ ’ὕ » Ν Ν Ν ’ὔ ε 2 ᾽ν ψ» Ἃ “Ἂ 

ἂν κελεύσωσιν" ἐπεὶ νὴ τὸν κύνα, ὡς ἐγώμαι, πάλαι ἂν ταῦτα 
Ν “Ἂ ᾽ . ἣς » Ἂ ΕῚ Ν ’ ΕῚ Ά, 3" ε μὴ 

τὰ νεῦρά τε καὶ τὰ ὀστᾶ ἢ περὶ Μέγαρα ἢ βοιωτοὺς ἦν, ὑπὸ 
,ὔ τς “ Κ 3 ἣν Ζ δ εὖ 

δόξης φερόμενα τοῦ βελτίστου, εἰ μὴ δικαιότερον ᾧμην καὶ 
΄ Φ Ν “ ’ὔ Ν 3 ΄ [2 Ἄ - κάλλιον εἶναι πρὸ τοῦ φεύγειν τε καὶ ἀποδιδράσκειν ὑπέχειν τῇ 

{ 

,ὕ “7 “ ἃ ΄ 3 ἢ " κ᾿ κ ᾿ πόλει δίκην, ἥντιν’ ἂν τάττῃ. ἀλλ᾽ αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα 
»“ Ἷ » » νδδΔ ΄ [2 Υ̓ “ Ν ἴω 

καλεῖν λίαν ἄτοπον" εἰ δέ τις λέγοι, ὅτι ἄνευ τοῦ τὰ τοιαῦτα 
Ν δν.9 “Ἂ ἈἉ “Ἁ ϑυΨ ᾿ " » ΠῚ χω 9. 5 ἔχειν καὶ ὀστᾶ καὶ νεῦρα καὶ ὅσα ἄλλα ἔχω, οὐκ ἂν οἷός τ᾽ ἦν 

κ᾿ Ν , ΄ὕ Σ γ13 “ικ ΄ ε ΄ Ν κ 
ποιεῖν τὰ δόξαντά μοι, ἀληθῆ ἂν λέγοι" ὡς μέντοι διὰ ταῦτα 

“,ι κα ΩΝ κ ΝΣ κ ἣ » ᾿ 3 κ ΝΝ ΄, 
ποιῶ ἃ ποιῶ καὶ ταῦτα νῷ πράττω, ἀλλ᾽ οὐ τῇ τοῦ βελτίστου 

5 ἣν ᾿ Ν «ε ’ » " “ , Ν Ν 

αἱρέσει, πολλὴ καὶ μακρὰ ῥᾳθυμία ἂν εἴη τοῦ λόγου. τὸ γὰρ 
Ἀ 3 ΦΡ ΕῚ 4 " ᾿ὰ β..9 Ν Ν “ 

μὴ διελέσθαι οἷόν τ᾽ εἶναι, ὅτι ἄλλο μέν τί ἐστι τὸ αἴτιον τῷ 
Ν 5  Ὧ “ " Ὁ Ν Ω} » ᾽ ᾿Ὶ Ε " «“« 

ὄντι, ἄλλο δὲ ἐκεῖνο, ἄνευ οὗ τὸ αἴτιον οὐκ ἂν ποτ᾽ εἴη αἴτιον: ὃ 
͵,ὔ “ ε 

δή μοι φαίνονται ψηλαφῶντες οἱ πολλοὶ ὥσπερ ἐν σκότει, 

ἀλλοτρίῳ ὀνόματι προσχρώμενοι, ὡς αἴτιον αὐτὸ προσαγορεύειν. 
4 κ . ες ΄ ͵ κ “ ΣΕ ας Ξ 3 α 

διὸ δὴ καὶ ὁ μέν τις δίνην περιτιθεὶς τῇ γῇ ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ 

μένειν δὴ ποιεῖ τὴν γῆν, ὁ δὲ ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ βάθρον 
ᾶς 35 « ’ὔ Ν Ν φ «ε - Α͂ ϑκς 

τὸν ἀέρα ὑπερείδει: τὴν δὲ τοῦ ὡς οἷόν τε βέλτιστα αὐτὰ 
ἊΝ ͵7ὔ [2 “ “-“ ,ὔὕ ΕΝ [.] ΕΙ 

τεθῆναι δύναμιν οὕτω νῦν κεῖσθαι, ταύτην οὔτε ζητοῦσιν οὔτε 
Ἀ Μ ’ὔ » Ἕ μὰ ΡῚ Ν ε [οὶ ᾽ὔ 

τινὰ οἴονται δαιμονίαν ἰσχὺν ἔχειν, ἀλλὰ ἡγοῦνται τούτου 
ε » 5 ΄ ᾿ τ ἐὰν δς θεῖν κ ΩΝ 
Ατλαντα ἄν ποτε ἰσχυρότερον καὶ ἀθανατώτερον καὶ μᾶλλον 

ἅπαντα συνέχοντα ἐξευρεῖν, καὶ ὡς ἀληθῶς τὸ ἀγαθὸν καὶ δέον 
ΡΗΖΞ. δ 
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κ΄ Α ΄ 5. Ν ᾽ τ Χ 3 [ο 
ξυνδεῖν καὶ συνέχειν οὐδὲν οἴονται. ἐγὼ μὲν οὖν τῆς τοιαύτης 

3. -εῷ [7 Ν Ε Ἂ, 4 “ “ ΕῚ ΕΗ Ἂ αἰτίας, ὅπῃ ποτὲ ἔχει, μαθητὴς ὁτουοῦν ἥδιστ᾽ ἂν γενοίμην" 
» Ν τι ΄ ἢ τὰν ἃ αὐ εν τι, πν ΕἼΤΑ " γ, Ὁ 
ἐπειδὴ δὲ ταύτης ἐστερήθην καὶ οὔτ᾽ αὐτὸς εὑρεῖν οὔτε παρ᾽ ἄλλου 

ΡΥ π᾿ ᾽ , Ν ΄ “»ῪΠ ὮΣΙΝ τα ΝΝ δ. δῇ 
μαθεῖν οἷός τε ἐγενόμην, τὸν δεύτερον πλοῦν ἐπὶ τὴν τῆς αἰτίας 

Ψ, “δ Ῥ, Δ 2 «3 [δ 3 
ζήτησιν ἢ πεπραγμάτευμαι, βού ει σοι, ἐεφη, “επί εἰξιν ποιήσω- 

μαι, ὦ Κέβης ; “ὑπερφυῶς μὲν οὖν, ἔφη, “ ὡς βούλομαι." 

ΧΙ ΤΙ. “'Ἔδοξε τοίνυν μοι, ἢ δ᾽ ὅς, “ μετὰ ταῦτα, ἐπειδὴ 
Ὶ ᾽ὔ ἂν » “Ἂ “- 5 “Ἁ Ν ΄, “ 

ἀπείρηκα τὰ ὄντα σκοπῶν, δεῖν εὐλαβηθῆναι, μὴ πάθοιμι ὅπερ 
ε νΝ { Ψ 2 “Ὁ ἣς " 

οἱ τὸν ἥλιον ἐκλείποντα θεωροῦντες καὶ σκοπούμενοι" δια- 

φθείρονται γάρ που ἔνιοι τὰ ὄμματα, ἐὰν μὴ ἐν ὕδατι ἤ τινι 

τοιούτῳ σκοπῶνται τὴν εἰκόνα αὐτοῦ. τοιοῦτόν τι καὶ ἐγὼ 

διενοήθην, καὶ ἔδεισα, μὴ παντάπασι τὴν ψυχὴν τυφλωθείην 

βλέπων πρὸς τὰ πράγματα τοῖς ὄμμασι καὶ ἑκάστῃ τῶν 
3 7 » “ Π 4... ο ΜΩ ͵ὕ “. » 

αἰσθήσεων ἐπιχειρῶν ἅπτεσθαι αὐτῶν, ἔδοξε δή μοι χρῆναι εἰς 

τοὺς λόγους καταφυγόντα ἐν ἐκείνοις σκοπεῖν τῶν ὄντων τὴν 
3 7 ΕΠ Ν ν Ὄ 3 7, Ἃ Ἂς 5 Ε 3 

ἀλήθειαν. ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω τρόπον τινὰ οὐκ ἔοικεν. οὐ 

γὰρ πάνυ συγχωρῶ τὸν ἐν τοῖς λόγοις σκοπούμενον τὰ ὄντα ἐν 
5. τ ΝΝ ὌΝ ΟΜ γῶν.» ἔγ ἃ Ἐ ΑΥΝ τ νο ,.. ἈΝ ΄ 

εἰκόσι μᾶλλον σκοπεῖν ἢ τὸν ἐν τοῖς ἔργοις" ἀλλ᾽ οὖν δὴ ταύτῃ 
[2 ἌΡΕ. ΄ὔ «ε 7 Ζ «ἃ Ἅ ϑ ᾽ 

γε ὥρμησα, καὶ ὑποθέμενος ἑκάστοτε λόγον, ὃν ἂν κρίνω ἐρρω- 

μενέστατον εἶναι, ἃ μὲν ἄν μοι δοκῇ τούτῳ συμφωνεῖν, τίθημι 
ε » Ά, Ἂν ᾿, γον Ν Ν “Ἁ " ς ᾽ὔὕ 

ὡς ἀληθῆ ὄντα, καὶ περὶ αἰτίας καὶ περὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων 

τῶν ὄντων, ἃ δ᾽ ἂν μή, ὡς οὐκ ἀληθῆ. βούλομαι δέ σοι σαφέ- 

στερον εἰπεῖν ἃ λέγω" οἶμαι γάρ σε νῦν οὐ μανθάνειν. “ οὐ 

μὰ τὸν Δία, ἔφη ὁ Κέβης, “οὐ σφόδρα. 

ΧΙΙΧ. ᾿Αλλ’, ἢ δ᾽ ὅς, “ὧδε λέγω, οὐδὲν καινόν, ἀλλ᾽ ἅπερ 

ἀεὶ καὶ ἄλλοτε καὶ ἐν τῷ παρεληλυθότι λόγῳ οὐδὲν πέπαυ- 
Ἂ δ) Ν. ": ϑ [.] Ψ 3 ». 

μαι λέγων. ἔρχομαι γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν σοι ἐπιδείξασθαι τῆς 

αἰτίας τὸ εἶδος ὃ πεπραγμάτευμαι, καὶ εἶμι πάλιν ἐπ᾽ ἐκεῖνα 
Ν ΄, ᾿ ΤρτΝ ΟΡ ΣΆ ΝῚ ε ΄ ἈΝ ἢ 

τὰ πολυθρύλητα καὶ ἄρχομαι ἀπ᾽ ἐκείνων, ὑποθέμενος εἶναί τι 

καλὸν αὐτὸ καθ᾽ αὑτὸ καὶ ἀγαθὸν καὶ μέγα καὶ τᾶλλα πάντα" 
Δ ᾿" ΄ Ν -“ μν “ 3 ͵ἅ 95 

ἃ εἴ μοι δίδως τε καὶ συγχωρεῖς εἶναι ταῦτα, ἐλπίζω σοι ἐκ 
͵] Ἀ 5 7] » 7 Α Ἀ ΣῚ ͵7] «ε ) φ ε 

τούτων τὴν αἰτίαν ἐπιδείξειν καὶ ἀνευρήσειν, ὡς ἀθάνατον ἡ 

ψυχή. “ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Κέβης, “ ὡς διδόντος σοι οὐκ ἂν 
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΄ [ὰ ᾿] ζ ᾿ «ἢ ζ Ἂς «-κ 2 ΄ 4, ϑι, 

φθάνοις περαίνων.᾽ - “σκόπει δή, ἔφη, “ τὰ ἑξῆς ἐκείνοις, ἐάν 
ἀπ » ᾽ὔ , , δ “ .Ά “ 

σοι ξυνδοκῇ ὥσπερ ἐμοί. φαίνεται γάρ μοι, εἴ τί ἐστιν ἄλλο 

καλὸν πλὴν αὐτὸ τὸ καλόν, οὐδὲ δι’ ἐν ἄλλο καλὸν εἶναι ἢ διότι 
’ὔ ϑ Γ᾿, ἴω “Ὁ οὗ Υ͂ Ν “ ’ὔ ΄“΄ 

μετέχει ἐκείνου τοῦ καλοῦ καὶ πάντα δὴ οὕτως λέγω. τῇ 
τὸ ν. ἢ πεν ζ Δ, μὴ ζ 3 ’ 3 τοιᾷδε αἰτίᾳ συγχωρεῖς ; “συγχωρῶ, ἔφη. “οὐ τοίνυν, ἢ 

δ᾽ ὅς, “ἔτι μανθάνω οὐδὲ δύναμαι τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφὰς 
’ ᾿ ὁ ᾿ 3 ΦΝ ᾽ [4 ΓμΩΝ "Πα ,ὔ 2 

ταύτας γιγνώσκειν" ἀλλ᾽ ἐάν τίς μοι λέγῃ, δι’ ὅτι καλόν ἐστιν 
ς “ ΕῚ ᾿ ἴω ϑ εἴ » 3 “ ΠῚ ΩΣ ε “ “Ὁ 

ὁτιοῦν, ἢ χρῶμα εὐανθὲς ἔχον ἢ σχῆμα ἢ ἄλλο ὁτιοῦν τῶν 

τοιούτων, τὰ μὲν ἄλλα χαίρειν ἐῶ, ταράττομαι γὰρ ἐν τοῖς 
» “Ἂ “Ὁ Ὁ δ ΄Ἂ - ΘΝ τ ῶχ , 5», δ 

ἄλλοις πᾶσι, τοῦτο δὲ ἁπλῶς καὶ ἀτέχνως καὶ ἴσως εὐήθως ἔχω 
ΤΥ: -Ψ. 3 » - δ. τῆς Ἶ ἀν, ἃ ἠῳ Ὺν παρ᾽ ἐμαυτῷ, ὅτι οὐκ ἄλλο τι ποιεῖ αὐτὸ καλὸν ἢ ἡ ἐκείνου τοῦ 
ΨᾺ " , " » » “ Ἀ ον [6᾽ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία εἴτε ὅπῃ δὴ καὶ ὅπως προσ- 

Ξ ΄ Ὰ 2 Κι, " ἿΝ ΄, 3 ὦ φει “ 
γενομένη" οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διισχυρίζομαι, ἀλλ᾽ ὅτι τῷ καλῷ 

͵ ϑ, ἣν , , “ Ἂ “ 3 πάντα τὰ καλὰ γίγνεται καλά. τοῦτο γάρ μοι δοκεῖ ἀσφα- 

λέστατον εἶναι καὶ ἐμαυτῷ ἀποκρίνασθαι καὶ ἄλλῳ, καὶ τούτου 
2 ΄' 4 [4] 3 Υ ἴω 5 Ἄγ 09 Ν “5 Ν ἐχόμενος ἡγοῦμαι οὐκ ἄν ποτε πεσεῖν, ἀλλ᾽ ἀσφαλὲς εἶναι καὶ 
2 Ἄ, ΝΕ Ὁ ε 3 ΄, 4 “ τς Ἁ ἢ ἐμοὶ καὶ ὁτῳοῦν ἄλλῳ ἀποκρίνασθαι, ὅτι τῷ καλῷ τὰ καλὰ 

δὲ ἢ ἊΨ Ν αἿ ὩΕῚ « “3 { με ΄ Ε) ἣν 
καλά: ἢ οὐ καὶ σοὶ δοκεῖ; δοκεῖ. καὶ μεγέθει ἄρα τὰ 

Ψ' 7 Ν εἿ ΄ 7 Ν Ξ Ἂς 3 ᾽ὔ μεγάλα μεγάλα καὶ τὰ μείζω μείζω, καὶ σμικρότητι τὰ ἐλάττω 
ἐλά τὶ ζ 9 ς δὲ Ν ἊΜ Ὁ «4 3 δέ Ε ,ὔ ,’ ἐλάττω " “ναί “οὐδὲ σὺ ἄρ᾽ ἂν ἀποδέχοιο, εἴ τίς τινα φαίη 
ω ςὙΒ ὦ “Ὁ ᾽ν ὔ ΠᾺ ᾿ Ἂς 2 ’ ῆς: 3 Ρῃ 

ἕτερον ἑτέρου τῇ κεφαλῃ μείζω εἶναι, καὶ τὸν ἐλάττω τῴ αὐτῷ 

τούτῳ ἐλάττω, ἀλλὰ διαμαρτύροιο ἄν, ὅτι σὺ μὲν οὐδὲν ἄλλο 
΄ .ν { “ “Ἂ “ ᾿ ΝΕΝ α 3 ΤΣ  “.), 4 

λέγεις ἢ ὅτι τὸ μεῖζον πᾶν ἕτερον ἑτέρου οὐδενὶ ἄλλῳ μεῖζόν 

ἐστιν ἢ μεγέθει, καὶ διὰ τοῦτο μεῖζον, διὰ τὸ μέγεθος, τὸ δὲ 

ἔλαττον οὐδενὶ ἄλλῳ ἔλαττον ἢ σμικρότητι, καὶ διὰ τοῦτο 
μὲ Ν ον κα 4 Φ 7 ’ὔ ἔλαττον, διὰ τὴν σμικρότητα, φοβούμενος, οἶμαι, μή τίς σοι 
᾽ , ΄ ᾽ ΄' Ε ο Ν ΄, ᾽, δ - 
ἐναντίος λόγος ἀπαντήσῃ, ἐὰν τῇ κεφαλῇ μείζονά τινα φῇς εἶναι 

καὶ ἐλάττω, πρῶτον μὲν τῷ αὐτῷ τὸ μεῖζον μεῖζον εἶναι καὶ τὸ 
ἔλαττον ἔλαττον, ἔπειτα τῇ κεφαλῇ ἃ οὔ ὺ Ἵ Ὰ ῃ ἢ σμικρᾷ οὐσῃ τὸν μείζω 

μείζω εἶναι, καὶ τοῦτο δὴ τέρας εἶναι, τὸ σμικρῷ τινι μέγαν τινὰ 
᾿ ᾿ -εἶναι" ἢ οὐκ ἂν φοβοῖο ταῦτα" καὶ ὁ Κέβης γελάσας" 

«ἔγωγε, ἔφη. “οὐκοῦν, ἢ δ᾽ ὅς, “τὰ δέκα τῶν ὀκτὼ δυοῖν πλείω 

εἶναι, καὶ διὰ ταύτην τὴν αἰτίαν ὑπερβάλλειν, φοβοῖο ἂν 

ὃ--2 
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, Ψ λέγειν, ἀλλὰ μὴ πλήθει καὶ διὰ τὸ πλῆθος; καὶ τὸ δίπηχυ 
“Ἂ ’ «ε ᾽ὔ “ “᾿ 5 ᾽ » “ς ε . χῶς," 

τοῦ πηχυαίου ἡμίσει μεῖζον εἶναι, ἀλλ᾽’ οὐ μεγέθει; ὁ αὐτὸς 

γάρ που φόβος. “πάνυ γ᾽, ἔφη. “τί δέ; ἑνὶ ἑνὸς προσ- 
4 Ν ᾿ς ΒΡ 4. “Ὁ ’ [ δ] τεθέντος τὴν πρόσθεσιν αἰτίαν εἶναι τοῦ δύο γενέσθαι ἢ δια: 

’ὔ , ΄ὔ 3 5 - 3 , Ν᾿ ΄ Ἂ σχισθέντος τὴν σχίσιν οὐκ εὐλαβοῖο ἂν λέγειν; καὶ μέγα ἂν 

βοῴης, ὅτι οὐκ οἶσθα ἄλλως πως ἕκαστον γιγνόμενον ἢ μετασχὸν 

τῆς ἰδίας οὐσίας ἑκάστου, οὗ ἂν μετάσχῃ, καὶ ἐν τούτοις οὐκ 

ἔχεις ἄλλην τινὰ αἰτίαν τοῦ δύο γενέσθαι ἀλλ᾽’ ἢ τὴν τῆς 

δυάδος μετάσχεσιν, καὶ δεῖν τούτου μετασχεῖν τὰ μέλλοντα δύο 

ἔσεσθαι, καὶ μονάδος ὃ ἂν μέλλῃ ἕν ἔσεσθαι, τὰς δὲ σχίσεις 
ἡ Ν ΄΄ Ν Ν " , 4 ’ὔ ταύτας καὶ προσθέσεις καὶ τὰς ἄλλας τὰς τοιαύτας κομψείας 

ἐῴης ἂν χαίρειν, παρεὶς ἀποκρίνασθαι τοῖς σεαυτοῦ σοφωτέροις"- 
Ν ΝῈ πῶς κ " “ , κ᾿ ΩΝ Ν κ᾿ .Σ σὺ δὲ δεδιὼς ἄν, τὸ λεγόμενον, τὴν σεαυτοῦ σκιὰν καὶ τὴν 

5 ᾽ » ,ὔ 2 ᾽ ἴω] » “Ἂ “Ὁ ε Ἅ [7 ἀπειρίαν, ἐχόμενος ἐκείνου τοῦ ἀσφαλοῦς τῆς ὑποθέσεως, οὕτως 

ἀποκρίναιο ἄν; εἰ δέ τις αὐτῆς τῆς ὑποθέσεως ἔχοιτο, χαίρειν 
Ἄν ᾿Ὰ Ν Ἄ ) ,ὔ “ ν Ν . ψινϑ β ε ’ὔ ἐῴης ἂν καὶ οὐκ ἀποκρίναιο, ἕως ἂν τὰ ἀπ’ ἐκείνης ὁρμηθέντα 
σκέψαιο, εἴ σοι ἀλλήλοις συμφωνεῖ ἢ διαφωνεῖ" ἐπειδὴ δὲ 

ἐκείνης αὐτῆς δέοι σε διδόναι λόγον, ὡσαύτως ἂν διδοίης, ἄλλην 
Ἅ ες ΄ὔ ε ΄΄ “ “Ἁ 5 ,ὔ , αὖ ὑπόθεσιν ὑποθέμενος, ἥτις τῶν ἄνωθεν βελτίστη φαίνοιτο, 

[2 3 Ἄ ε Ν. μὲ ε Ν ΣΙ 3 ,ὔ [χ4 ε« 95 

ἕως ἐπί τι ἱκανὸν ἔλθοις, ἅμα δὲ οὐκ ἂν φύροιο ὥσπερ οἱ ἀντι- 

λογικοὶ περί τε τῆς ἀρχῆς διαλεγόμενος καὶ τῶν ἐξ ἐκείνης 

ὡρμημένων, εἴπερ βούλοιό τι τῶν ὄντων εὑρεῖν ; ἐκείνοις μὲν 
ον 3. ΛΝ Ὁ Ν ΄ ΄ δὲ πον. ὩΧᾺΆ γὰρ ἴσως οὐδὲ εἷς περὶ τούτον λόγος οὐδὲ φροντίς" ἱκανοὶ γὰρ 

« Ν γ᾽ ε [2] ͵7ὔ “Ἂ “ ᾽ὔ 9 ΝΥ ε »-“" ὑπὸ σοφίας ὁμοῦ πάντα κυκῶντες ὅμως δύνασθαι αὐτοὶ αὑτοῖς 
ἜΞΩ ; ν Ὁ " “ΔΑ Χ ΄ 5 Ἁ -(δὦὲ δι λὲ ἀρέσκειν" σὺ δ᾽, εἴπερ εἶ τῶν φιλοσόφων, οἶμαι, ἂν ὡς ἐγὼ λέγω 

ποιοῖς. “ ἀληθέστατα, ἔφη, “ λέγεις, ὅ τε Σιμμίας ἅμα καὶ ὃ 

Κέβης. 

ΕΧ. Νὴ Δία, ὦ Φαίδων, εἰκότως γε᾽ θαυμαστῶς γάρ μοι 

δοκεῖ ὡς ἐναργῶς τῷ καὶ σμικρὸν νοῦν ἔχοντι εἰπεῖν ἐκεῖνος ταῦτα. 

ΦΑΙΔ. Πάνυ μὲν οὖν, ὦ ̓ ᾿χέκρατες, καὶ πᾶσι τοῖς παροῦ- 

σιν ἔδοξεν. 

ἘΧ. Καὶ γὰρ ἡμῖν τοῖς ἀποῦσι, νῦν δὲ ἀκούουσιν. ἀλλὰ 
, νι κα κ Ν “ ΄ τίνα δὴ ἣν τὰ μετὰ ταῦτα λεχθέντα ; 
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ΤΙ. ΦΑΙΔ. ὩὭὩς μὲν ἐγὼ οἶμαι, ἐπεὶ αὐτῷ ταῦτα συνεχωρήθη, 
εν γε κα ἣν “ Α "Ὁ Δ ν ΄ 5 
καὶ ὡμολογεῖτο εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν καὶ τούτων τἄλλα 

ἐς Φ “Ἂ ͵ Ἀ 5 4 ΕΣ Ἂν ᾿Ὶ 

μεταλαμβάνοντα αὐτῶν τούτων τὴν ἐπωνυμίαν ἴσχειν, τὸ δὴ 
νΝ ἴω 5 7 ἐς ζ 5 8 3" δ᾽ [2 ζ [4] “ ΤΥ 

μετὰ ταῦτα ἠρώτα" “ εἰ δή, ἢ ὅς, “ταῦτα οὕτως λέγεις, 

ἀρ᾽ οὐχ, ὅταν Σιμμίαν Σωκράτους φῇς μείζω εἶναι, Φαίδωνος δὲ 
ἐλ ΝΆ λέ δὰ ὃ “" “ἢ “ Σ "ὁ 3 7ὔ ἊΣ ΔΛ) θ 

ἐλάττω, λέγεις τότ᾽ εἶναι ἐν τῷ Σιμμίᾳ ἀμφότερα, καὶ μέγεθος 

καὶ σμικρότητα ;" “ἔγωγε. “ ἀλλὰ γάρ, ἢ δ᾽ ὅς, “ ὁμολογεῖς 

τὸ τὸν Σιμμίαν ὑπερέχειν Σωκράτους οὐχ, ὡς τοῖς ῥήμασι 

λέγεται, οὕτω καὶ. τὸ ἀληθὲς ἔχειν. οὐ γάρ που πεφυκέναι 

Σιμμίαν ὑπερέχειν τούτῳ τῷ Σιμμίαν εἶναι ἀλλὰ τῷ μεγέθει, ὃ Ὁ 

τυγχάνει ἔχων" οὐδ᾽ αὖ Σωκράτους ὑπερέχειν, ὅτι Σωκράτης ὃ 

Σωκράτης ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅτι σμικρότητα ἔχει ὃ Σωκράτης πρὸς τὸ 

ἐκείνου μέγεθος " “ ἀληθῆ. “οὐδέ γε αὖ ὑπὸ Φαίδωνος ὑπερ- 

έχεσθαι τῷ ὅτι Φαίδων ὁ Φαίδων ἐστίν, ἀλλ᾽ ὅτι μέγεθος ἔχει ὃ 

Φαίδων πρὸς τὴν Σιμμίου σμικρότητα ; “ ἔστι ταῦτα. “ οὕτως 

ἄρα ὃ Σιμμίας ἐπωνυμίαν ἔχει σμικρός τε καὶ μέγας εἶναι, ἐν 
᾽ » 3 ΄ὔ “Ἂ Ν δε ΄ δ 4 Ἀ , 

μέσῳ ὧν ἀμφοτέρων, τοῦ μὲν τῷ μεγέθει ὑπερέχειν τὴν σμικρό- Ὁ 

τητα ὑπερέχων, τῷ δὲ τὸ μέγεθος τῆς σμικρότητος παρέχων 
ε ΄ ᾽ δ; ΄ ΠῈΣ 25 ς Ν ᾽ν 
ὑπερέχον. καὶ ἅμα μειδιάσας" “ἔοικα, ἔφη, “ καὶ ξυγγραφικῶς 

ἐρεῖν, ἀλλ᾽ οὖν ἔχει γέ που ὡς λέγω. συνέφη. “ λέγω δὲ 
δῶ δ ’ὔ φ νι ῳ 2 ’, 2 Ἄ ἣν Ψ' 

τοῦδ᾽ ἕνεκα, βουλόμενος δόξαι σοὶ ὅπερ ἐμοί. ἐμοὶ γὰρ φαίνεται 
3 7, πα τ ν ΄ 597 ἢ ..3.2 4 ΄ Ἀ 

οὐ μόνον αὐτὸ τὸ μέγεθος οὐδέποτ᾽ ἐθέλειν ἅμα μέγα καὶ 
Φ ϑ Ν Ν Ἀ 2 « -“ '' 3 4 

σμικρὸν εἶναι, ἀλλὰ καὶ τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος οὐδέποτε προσ- 

δέχεσθαι τὸ σμικρὸν οὐδ᾽ ἐθέλειν ὑπερέχεσθαι" ἀλλὰ δυοῖν τὸ 
[2 ΕᾺ Ξ ι - “ { 5 τε ᾽ὔ ᾿ς 8 Α͂ ΗΕ 

ἕτερον, ἢ φεύγειν καὶ ὑπεκχωρεῖν, ὅταν αὐτῷ προσίῃ τὸ ἐναντίον, 
͵ Ε 7 3 ,ὔ 5 Ξ, 8 ΄ὔ Ν 

τὸ σμικρόν, ἢ προσελθόντος ἐκείνου ἀπολωλέναι" ὑπομένον δὲ 
Ν ’ὔ Ν 3 3 527 3 { 0 

καὶ δεξάμενον τὴν σμικρότητα οὐκ ἐθέλειν εἶναι ἕτερον ἢ ὅπερ 

ἦν. ὥσπερ ἐγὼ δεξάμενος καὶ ὑπομείνας τὴν σμικρότητα, καὶ 
"» ΕΣ “ ΟΥ̓ ἐᾷ κα Ὁ ε Φ'᾿ εχ. ΄ 3 2 “-“ Ν 5 

ἔτι ὦν, ὅσπερ εἰμί, οὗτος ὁ αὐτὸς σμικρός εἰμι" ἐκεῖνο δὲ οὐ 

τετόλμηκεν μέγα ὃν σμικρὸν εἶναι" ὡς δ᾽ αὕτως καὶ τὸ σμικρὸν 

τὸ ἐν ἡμῖν οὐκ ἐθέλει ποτὲ μέγα γίγνεσθαι οὐδὲ εἶναι, οὐδ᾽ ἄλλο 
5ῸΝ ““ 5 ᾽ὔ ει Υ 2 Ψ' Α Θ ᾽7ὔ τ Ἅ 

οὐδὲν τῶν ἐναντίων ἔτι ὄν, ὅπερ ἦν, ἅμα τοὐναντίον γίγνεσθαί τε 

καὶ εἶναι, ἀλλ᾽ ἤτοι ἀπέρχεται ἢ ἀπόλλυται ἐν τούτῳ τῴ παθή- 10 

ματι.’ “παντάπασιν, ἔφη ὁ Κέβης, “ οὕτω φαίνεταί μοι. 
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Ψ᾿’ 

11. Καί τις εἶπε τῶν παρόντων ἀκούσας---ὅστις δ᾽ ἦν, οὐ 
“Ἅ ΄ ξ΄ Ν “Ἃ » 2 ω ἕ δι τε σαφῶς μέμνημαι---" “πρὸς θεῶν, οὐκ ἐν τοῖς πρόσθεν ἡμῖν 

ν᾿ “» 2 

λόγοις αὐτὸ τὸ ἐναντίον τῶν νυνὶ λεγομένων ὡμολογεῖτο, ἐκ 
““ ’ὔ 

τοῦ ἐλάττονος τὸ μεῖζον γίγνεσθαι καὶ ἐκ τοῦ μείζονος τὸ 
“ 5 - ΄, 2 

ἔλαττον, καὶ ἀτεχνῶς αὕτη εἶναι ἡ γένεσις τοῖς ἐναντίοις, ἐκ 
“Ἁ 3 ,ὔ “ ’ὔ “ [4 [2 [2] 5 » 

τῶν ἐναντίων; νῦν δέ μοι δοκεῖ λέγεσθαι, ὅτι τοῦτο οὐκ ἄν 
Ἀ ποτε γένοιτο. καὶ ὁ Σωκράτης παραβαλὼν τὴν κεφαλὴν καὶ 

Ε ΄, ΤΥ ΡΨ. Ὁ τ ὺν ἘΞ ΄ 3 ΄ ᾽ κα 
ἀκούσας" “ ἀνδρικῶς, ἔφη, “ ἀπεμνημόνευκας, οὐ μέντοι ἐννοεῖς 

Ν ΄ ἫΝ “Ἃ Ἃ Ν [φ ’ ΄ Ν Ν τὸ διαφέρον τοῦ τε νῦν λεγομένου καὶ τοῦ τότε. τότε μὲν γὰρ 

ἐλέγετο ἐκ τοῦ ἐναντίου πράγματος τὸ ἐναντίον πρᾶγμα γίγνεσ- 

θαι, νῦν δέ ὅτι αὐτὸ τὸ ἐναντίον ἑαυτῷ ἐναντίον οὐκ ἄν ποτε 
7 " ὄν, « “ » 1] “« , 7ὔ Ν ᾿ὰ “4 γένοιτο, οὔτε τὸ ἐν ἡμῖν οὔτε τὸ ἐν τῇ φύσει. τότε μὲν γάρ, ὦ 
’ Ν “Ἅ 2 7 Ἅ, » ᾽ὔ 2 ἰΑ Ε ΄ 

φίλε, περὶ τῶν ἐχόντων τὰ ἐναντία ἐλέγομεν, ἐπονομάζοντες 

αὐτὰ τῇ ἐκείνων ἐπωνυμίᾳ, νῦν δὲ περὶ ἐκείνων αὐτῶν, ὧν 
9 ως Ἂς 2 ’, Ἂ, 5 Ψ Φ. “(ἃ . »“" » 

ἐνόντων ἔχει τὴν ἐπωνυμίαν τὰ ὀνομαζόμενα: αὐτὰ δ᾽ ἐκεῖνα οὐκ 

ἄν ποτέ φαμεν ἐθελῆσαι γένεσιν ἀλλήλων δέξασθαι. καὶ ἅμα 

βλέψας πρὸς τὸν Κέβητα εἶπεν" “ἄρα μή που, ὦ Κέβης, ἔφη, 

«καὶ σέ τι τούτων ἐτάραξεν ὧν ὅδε εἶπεν : “ οὐδ᾽ αὖ, ἔφη ὁ 

Κέβης, “οὕτως ἔχω" καΐτοι οὔ τι λέγω ὡς οὐ πολλά με ταράττει." 
« ΄ " ) 5ΩΣ ῳᾧ ς “ οὶ “- ΄ ᾽ 
συνωμολογήκαμεν ἄρα;,᾽ ἢ δ᾽ ὅς, “ἁπλῶς τοῦτο, μηδέποτε ἐναν- 
΄ὔ ε ἣν Ἂν 4.5 ’ ΝΜ θ εἰ ξ ΑΝ ΦΝ τίον ἑαυτῷ τὸ ἐναντίον ἔσεσθαι. “παντάπασιν, ἔφη. 

111. “Ἔτι δή μοι καὶ τόδε σκέψαι,᾽ ἔφη, “ εἰ ἄρα συνομο- 
͵7 -“ Ἂς ’ὔ Ἵ «ε Ὁ 3 ζ Ὸ τῷ Ὁ 

λογήσεις. θερμόν τι καλεῖς καὶ ψυχρόν ; “ ἔγωγε. “ ἄρ᾽ ὅπερ 

χιόνα καὶ πῦρ ;; “ μὰ Δί; οὐκ ἔγωγε.᾽ “ ἀλλ᾽ ἕτερόν τι πυρὸς τὸ 

θερμὸν καὶ ἕτερόν τι χιόνος τὸ ψυχρόν ; “ναΐ. “ ἀλλὰ τόδε 
ΠῚ χὺ “ ΣῸ7 7 5, ΄ ,Ἶ ΄ 

γ᾽, οἶμαι, δοκεῖ σοι, οὐδέποτε χιόνα οὖσαν δεξαμένην τὸ θερμόν, 
{ 5 ἴω 3 δ; ΄7ὔ δὰ ᾽ “ ᾽ ὥσπερ ἐν τοῖς ἔμπροσθεν ἐλέγομεν, ἔτι ἔσεσθαι ὅπερ ἣν, χιόνα 

Χ θ 4 Ἰλλὰ 7 “Ἂ θ -οῸοἾ 4Ὃ΄Ἐ Ἑ » »“ν καὶ θερμόν, ἀλλὰ προσιόντος τοῦ θερμοῦ ἢ ὑπεκχωρήσειν αὐτῷ 
δ 9 Ἂ ἴω θ ᾿] ζ ἐς 3 ζ Ν Ν “Ὁ “" ’ὔ “ 

ἢ ἀπολεῖσθαι. “πάνυ γε. “ καὶ τὸ πῦρ γε αὖ προσιόντος τοῦ 
“ 3. κατ δι, κᾷ Δ᾽ «' νι 3 - 3 ΄ Ν ψυχροῦ αὐτῷ ἢ ὑπεξιέναι ἢ ἀπολεῖσθαι, οὐ μέντοι ποτὲ τολ- 

7 ὃ , Ἀ ΄ μὴ εὺ { 5" ““ Ἀ 

μήσειν δεξάμενον τὴν ψυχρότητα ἔτι εἶναι ὅπερ ἣν, πῦρ καὶ 
΄ » ω 5 

ψυχρόν. “ ἀληθῆ, ἔφη, “ λέγεις. “ἔστιν ἄρα, ἣ δ᾽ ὅς, “ περὶ 
" χ ΄ Ψ“ ν ΄ὕ ᾽ ΕΣ ᾿ ΩΝ “-“ 
ἐνια τὼν τοιούτων, ὥστε μὴ μόνον αὐτὸ τὸ εἶδος ἀξιοῦσθαι τοῦ 
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» ἊὉ ιν» » αν 9. ’ὔ ἰλλὰ Ν᾽ ἄλλ ἰ΄ Ψ 

αὐτοῦ ὀνόματος εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον, ἀλλὰ καὶ ἄλλο τι, ὃ ἔστι 
Ἀ 3 3 “ δ οἷ Ἂν 3 ν»3 Ν ϑ [ ΜΝ μέ 

μὲν οὐκ ἐκεῖνο, ἔχει δὲ τὴν ἐκείνου μορφὴν ἀεί, ὅτανπερ ἢ. ἔτι 
»“ Ξ 2 « 

δὲ ἐν τοῖσδε ἴσως ἔσται σαφέστερον ὃ λέγω. τὸ γὰρ περιττὸν 
“- »-“ ͵ ΜΠ 4 Γ [2 “ ’ δ 

ἀεί που δεῖ τούτου τοῦ ὀνόματος τυγχάνειν, ὅπερ νῦν λέγομεν" ἢ 
Μ .ἦ ξ τ 3 ὃ μὰ 7 “Ἄ Ν “ Ν 3 “Ἂ ἍἋ 

οὔ " “πάνυ γε. ἄρα μόνον τῶν ὄντων, τοῦτο γὰρ ἐρωτῶ, ἢ 
καὶ ἀλλ ΑΥν Ν 2 4 Ἂς “ δὲ ὃ »-» Ἧ δ᾽ ὶ ἄλλο τι, ὃ ἔστι μὲν οὐχ ὅπερ τὸ περιττόν, ὅμως δὲ δεῖ αὐτὸ 

᾿Ὗ Ἐν “Ὁ 5 ’ Ἂν “ “-“ ΨΥ Ν Ν 4 

μετὰ τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος καὶ τοῦτο καλεῖν ἀεὶ διὰ τὸ οὕτω 
ν᾿ [2 “ἊἉ “ « ᾽ ͵ὕ ’ ΝῚ 

πεφυκέναι, ὥστε τοῦ περιττοῦ μηδέποτε ἀπολείπεσθαι; λέγω δὲ 

αὐτὸ εἶναι οἷον καὶ ἡ τριὰς πέπονθε καὶ ἄλλα πολλά. σκόπει 
Ἄ ἥττας ᾿ 5 ᾿ Ἂ κ᾿ ΕΑ ἸΌΝ 

δὲ περὶ τῆς τριάδος. ἄρα οὐ δοκεῖ σοι τῷ τε αὑτῆς ὀνόματι ἀεὶ 

προσαγορευτέα εἶναι καὶ τῷ τοῦ περιττοῦ, ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς 

τριάδος; ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω πως πέφυκε καὶ ἡ τριὰς καὶ ἡ 
Ν -» Ὁ “ μὰ 2 ἘᾺῚ 2 9 Ε)] ΥΩ Ἂν 

πεμπτὰς καὶ ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ ἅπας, ὥστε οὐκ ὦν ὅπερ τὸ 
᾿᾿ ΝῊ δ᾽ «δ΄ δὰ, 5 ᾿ εἶ 3 Ν ᾿- Ἂν ο περιττὸν ἀεὶ ἕκαστος αὐτῶν ἐστι περιττός" καὶ αὖ τὰ δύο καὶ τὰ 

τέτταρα καὶ ἅπας ὁ ἕτερος αὖ στίχος τοῦ ἀριθμοῦ οὐκ ὼν ὅπερ 

τὸ ἄρτιον ὅμως ἕκαστος αὐτῶν ἄρτιός ἐστιν ἀεί: συγχωρεῖς 

ἢ οὐ; “πῶς γὰρ οὔκ; ᾿ἔφη. “ὃ τοίνυν, ἔφη, “ βούλομαι 
Ἂ » μὴ εἶ ΄ῷ μὲ ’ 5 ’ ΕῚ ἴω ᾿ 

δηλῶσαι, ἄθρει. ἔστιν δὲ τόδε, ὅτι φαίνεται οὐ μόνον ἐκεῖνα τὰ 
5 

ἐναντία ἄλληλα οὐ δεχόμενα, ἀλλὰ καὶ ὅσα οὐκ ὄντ᾽ ἀλλήλοις 
» δ' » Ῥι 3 ’ὕ 5ῸΝ “ 3 ' 5 Ψ. 

ἐναντία ἔχει ἀεὶ τἀναντία, οὐδὲ ταῦτα ἔοικε δεχομένοις ἐκείνην 
Ν 557 δ᾿ Δ ΗΝ. ϑ -“ Ε ϑ ΄ὔ 3 3 φῦ τα ͵ὔ 

τὴν ἰδέαν, ἢ ἂν τῇ ἐν αὐτοῖς οὔσῃ ἐναντία ἢ, ἀλλ᾽ ἐπιούσης 
Ὄ. ἂἑ ΕΣ 5 » Ἃ ε ὃν Ελ] 9 7 Ν 

αὐτῆς ἤτοι ἀπολλύμενα ἢ ὑπεκχωροῦντα. ἢ οὐ φήσομεν τὰ 
’ὕ 4. 5 “Ὁ , Ν " ς κοι ’ μιν 

τρία καὶ ἀπολεῖσθαι πρότερον καὶ ἄλλο ὁτιοῦν πείσεσθαι, πρὶν 
ε κα » ἀπ ῳ " ͵7 θ Ν ἜΡΩΣ 1 κ᾿ 8΄..)}»» 
ὑπομεῖναι ἔτι τρία ὄντα ἄρτια γενέσθαι " “πάνυ μὲν οὖν, ἔφη 

Ψ' 50ῸΝ 3" ἕ 

ὁ Κέβης. “οὐδὲ μήν, ἢ δ᾽ ὅς, “ ἐναντίον γέ ἐστι δυὰς τριάδι." 
{ » Ν “3 ε ζ » μ ἐς Ν " ἈΝ ’7, 5 ε ᾽ὔ 

οὐ γὰρ οὖν. οὐκ ἄρα μόνον τὰ εἴδη τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει 

ἐπιόντα ἄλληλα, ἀλλὰ καὶ ἄλλ᾽ ἄττα τὰ ἐναντία οὐχ ὑπομένει 
7 » 

ἐπιόντα. “ ἀληθέστατα, ἔφη, “ λέγεις. 
΄, 5 5. - 5. 

1.111. “ Βούλει οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, “ ἐὰν οἷοί τ’ ὦμεν, ὁρισώμεθα, 

ὁποῖα ταῦτά ἐστιν ᾿ “πάνυ γε. “ ἄρ᾽ οὖν, ἔφη, “ ὦ Κέβης, 
͵7 ΕΣ ᾿ δι. ΑΜ Ἅ , Ν 7 » 7 Ἀ ε 

τάδε εἴη ἄν, ἃ ὅτι ἂν κατάσχῃ, μὴ μόνον ἀναγκάζει τὴν αὗτου 
»Ω 7 ΩΣ τἀ Δ λὰ ΓΙ ͵, ἂν ὰ, κ τρε εσείρς 
ἰδέαν αὐτὸ ἰσχειν, ἀλλὰ καὶ ἐναντίου αὐτῷ δεῖ τινος ; “πῶς 

λέγεις ᾽ “ ὥσπερ ἄρτι ἐλέγομεν. οἶσθα γὰρ δήπου, ὅτι ἃ ἂν ἡ 
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δ6 ΡΙΑΤΟ, ΡΗΖΙ͂ΡΟ, 

““ “Ἃ ἰδέ μα » ’ 3 »“" 3 ’ὔ’ ΝῚ ε 

τῶν τριῶν ἰδέα κατάσχῃ, ἀνάγκη αὐτοῖς οὐ μόνον τρισὶν εἶναι 
3 Ἂ Ν αν ἘΡ { ἐν ει 4 τὰ Ἂν “ δή ΄ ἀλλὰ καὶ περιττοῖς. “πάνυ γε. “ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δή, φαμέν, 
ξ 3 ς 5ΔΧ7 5 ᾿ “Ἂ ψν .“ Η κοὶ 3 ᾿ 

ἡ ἐναντία ἰδέα ἐκείνῃ τῇ μορφῇ ἢ ἂν τοῦτο ἀπεργάζηται, 

οὐδέποτ᾽ ἂν ἔλθοι. “ οὐ γάρ. “ εἰργάζετο δέ γε ἡ περιττή 
ς Ἄν Χ75 , Ν ΄ ε ον  ΠΠῪ ο 2,2), χν ἷἱ ,ὔ ναί. “ ἐναντία δὲ ταύτῃ ἡ τοῦ ἀρτίου " “ναί. «“ ἐπὶ τὰ τρία 

ἄρα ἡ τοῦ ἀρτίου ἰδέα οὐδέποτε ἥξει. “ οὐ δῆτα. “ ἄμοιρα δὴ 
κι 2 ,ὕ Ν ΤΑ ΦΟΟΣ ζω » ε ἡ ἀτἢ ͵} 

τοῦ ἀρτίου τὰ τρία. “ ἄμοιρα.᾽ “ ἀνάρτιος ἄρα ἡ τριάς. “ναΐ. 
ζ Δ , ᾿ ε 4 θ »" » 2 ,ὔ 4. 2 » ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι, ποῖα οὐκ ἐναντία τινὶ ὄντα ὅμως οὐ 

δέχεται αὐτὸ τὸ ἐναντίον, οἷον νῦν ἡ τριὰς τῷ ἀρτίῳ οὐκ οὖσα 
2 Ψ, 5ῸᾺ7 οὶ δ ταν, ΄ μἿ Ν 2 ’ὔ 3. 4. ἐναντία οὐδέν τι μᾶλλον αὐτὸ δέχεται, τὸ γὰρ ἐναντίον ἀεὶ 

ϑοσι 5 ’ ἂν ις ὃ Ν “ [αν Ν Ν [φ ὃ-ε μεν ᾿ αὐτῷ ἐπιφέρει, καὶ ἣ δυὰς τῷ περιττῷ καὶ τὸ πῦρ τῷ ψυχρῷ καὶ 

ἄλλα πάμπολλα- - ἀλλ᾽’ ὅρα δή, εἰ οὕτως ὁρίζει, μὴ μόνον τὸ 
] 2 ᾿ 3 ΄ ον ΄ὔ 3 Ν ." 2 “ « ΕΝ » 

ἐναντίον τὸ ἐναντίον μὴ δέχεσθαι, ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο, ὃ ἂν ἐπι- 
᾿, 2 ’ὔ 2 [ά ΦΧ. Ὁ Ἂ σιν, ...΄ὦὧὸΐἱςν Ἄς ΤᾺΝ ΄ 

φέρῃ τι ἐναντίον ἐκείνῳ, ἐφ᾽ ὅτι ἂν αὐτὸ ἴῃ, αὐτὸ τὸ ἐπιφέρον 
Ἂν δῆς, 2 ᾽ 5 έ Ψ, ᾿ά 7 Ν τὴν τοῦ ἐπιφερομένου ἐναντιότητα μηδέποτε δέξασθαι. πάλιν δὲ 

ἀναμιμνήσκου" οὐ γὰρ χεῖρον πολλάκις ἀκούειν. τὰ πέντε τὴν 
κε 5 ’ὔ 5 ’ ΟΝ ᾿᾿ ΄ Ἃ, “ “ Ν 

τοῦ ἀρτίου οὐ δέξεται, οὐδὲ τὰ δέκα τὴν τοῦ περιττοῦ, τὸ 
ὡς ΨᾺ Ἂ ΑΆ ᾿ Ξ. ὐν » 5 Ξ μέ Ν 

διπλάσιον" τοῦτο μὲν οὖν καὶ αὐτὸ ἄλλῳ οὐκ ἐναντίον, ὅμως δὲ 

τὴν τοῦ περιττοῦ οὐ δέξεται" οὐδὲ τὸ ἡμιόλιον οὐδὲ τᾶλλα τὰ 

τοιαῦτα, τὸ ἥμισυ, τὴν τοῦ ὅλου, καὶ τριτημόριον αὖ καὶ πάντα 

τὰ τοιαῦτα, εἴπερ ἕπει τε καὶ συνδοκεῖ σοι οὕτως. “πάνυ 

σφόδρα καὶ συνδοκεῖ, ἔφη, “ καὶ ἕπομαι." 

ΠΝ. “Πάλιν δή μοι, ἔφη, “ ἐξ ἀρχῆς λέγε. καὶ μή μοι 
ΔΆ 9 γε Τὰ ΄ὕ 5 κ ΄, δινὰ ͵ Ν γ) ἃ ὃ ἂν ἐρωτῶ ἀποκρίνου, ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ. λέγω δὲ παρ᾽ ἣν 

Ἂν " Δ μὰ 5 ’ ἣ 5 : ’ὔ ΡῚ “ὦ φι 

τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν, τὴν ἀσφαλῆ ἐκείνην, ἐκ τῶν νῦν 

λεγομένων ἄλλην ὁρῶν ἀσφάλειαν. εἶ γὰρ ἔροιό με, ᾧ ἂν τί ἐν 
- ΄ ᾽ ΄ ᾿ ᾿ » Χ » - » κα τῷ σώματι ἐγγένηται, θερμὸν ἔσται, οὐ τὴν ἀσφαλῆ σοι ἐρῶ 

5 ΄ 3 ᾽ὔ Ν 3 “Ἂ ἐ  Ἂ 7 3 Ν. ἀπόκρισιν ἐκείνην τὴν ἀμαθῆ, ὅτι ᾧ ἂν θερμότης, ἀλλὰ κομψο- 
΄ 2 “ ΩΝ ῳ Ὄ “Ὁ 5ῸΝ ἡ μὴ Φ΄Α , ᾿ς τέραν ἐκ τῶν νῦν, ὅτι ᾧ ἂν πῦρ᾽ οὐδὲ ἂν ἔρῃ, ᾧ ἂν σώματι τί 

ΔΝ Φ » 4 ͵ » ω Φ'΄ ἃ 5 ΕῚ Ἂ ’ 

ἐγγένηται, νοσήσει, οὐκ ἐρῶ, ὅτι ᾧ ἂν νόσος, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν πυρετός" 
»ΟΩΣ - Ω 5 “-“ 3. νῷ 7 ΕἾ ᾿"᾿ » 3 γ᾿ ἘΝ 

οὐδ᾽ ᾧ ἂν ἀριθμῷ τί ἐγγένηται, περιττὸς ἔσται, οὐκ ἐρῶ, ᾧ ἂν 

περιττότης, ἀλλ᾽ ᾧ ἂν μονάς, καὶ τἄλλα οὕτως. ἀλλ’ ὅρα, εἰ 

ἤδη ἱκανῶς οἶσθ᾽ ὅτι βούλομαι. ἀλλὰ πάνυ ἱκανῶς, ἔφη. 
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. πο τς 7.5 ΄ , ῬΑ, 8} . 
ῳ ἂν Τί εγγενηται σωμάατι, ων εσταυι : ς ἀποκρίνου δή, ἣ δ᾽ ὅς, 

“ᾧ ἂν ψυχή, ἔφη. “οὐκοῦν ἀεὶ τοῦτο οὕτως ἔχει ; “πῶς γὰρ 
ΟΦ ΝΠ} 34. Ὁ), ἡ {8.3 Ἀ ΣΟ { Ε ὍΝ οἷν 7 φιπιν ψΨν οὐχί; ἢ δ᾽ ὅς. “ἡ ψυχὴ ἄρα ὅτι ἂν αὐτὴ κατάσχῃ, ἀεὶ ἥκει 

Ἂς Ὁ Ρν- 7 τ ὦ ς ζ ΄ 2 Ὁ ς 7, δ᾽ " ἐπ᾽ ἐκεῖνο φέρουσα ζωήν ; “ἥκει μέντοι, ἔφη. “ πότερον δ᾽ ἔστι 

τι ζωῇ ἐναντίον ἢ οὐδέν : “ ἔστιν, ἔφη. “τί; “ θάνατος." 
ἔπτκαϊς κι κ πὰ .5 ΄, - ΤΙΝ ΤΟ. ΄, .Ν 3 ΄ οὐκοῦν ψυχὴ τὸ ἐναντίον ᾧ αὐτὴ ἐπιφέρει ἀεὶ οὐ μή ποτε 

δέξηται, ὡς ἐκ τῶν πρόσθεν ὡμολόγηται  “ καὶ μάλα σφόδρα; 
» 4 ΄ 

ἔφη ὁ Κέβης. 
-ς« πὶ) .5 “ Ν 7 δ “ΟΣ ,ὕ 557 ΄, 

ΤΥ. “Τί οὖν; τὸ μὴ δεχόμενον τὴν τοῦ ἀρτίον ἰδέαν τί 
νῦν δὴ ὠνομάζομεν ;; “ ἀνάρτιον, ἔφη. “τὸ δὲ δίκαιον μὴ 

δεχόμενον καὶ ὃ ἂν μουσικὸν μὴ δέχηται ; “ ἄμουσον, ἔφη" “ τὸ 

δὲ ἄδικον. “εἶεν: ὃ δ᾽ ἂν θάνατον μὴ δέχηται, τί καλοῦμεν ᾽ 

«ἀθάνατον, ἔφη. “ οὐκοῦν ἡ ψυχὴ οὐ δέχεται θάνατον : “οὔ. 
ς“ ἀθάνατον ἄρα ἡ ψυχή. “ ἀθάνατον. “εἶεν, ἔφη" “ τοῦτο μὲν 

δὴ ἀποδεδεῖχθαι φῶμεν: ἢ πῶς δοκεῖ; “ καὶ μάλα γε ἱκανῶς, 

ὦ Σώκρατες. “τί οὖν, ἢ δ᾽ ὅς, “ὦ Κέβης ; εἰ τῷ ἀναρτίῳ 
3 -“ 53 5 " μν Υ Ν » ΕῚ 5 Ψ' ΕΠ) 

ἀναγκαῖον ἦν ἀνωλέθρῳ εἶναι, ἄλλο τι τὰ τρία ἢ ἀνώλεθρα ἂν 
3 ς “ Ν Ξἢ πλῷ, ξ 3 “ 3 ἢ Ἁ ὰθ 5] Ὁ εν 

ἣν ; “πῶς γὰρ οὔ; “ οὐκοῦν εἰ καὶ τὸ ἄθερμον ἀναγκαῖον ἣν 
5 ᾿ . ς Ὲ Ἀπ ππ ᾿ς Ν 5 ᾿ ς ΄ ἀνώλεθρον εἶναι, ὁπότε τις ἐπὶ χιόνα θερμὸν ἐπαγάγοι, ὑπεξήει 
.Ἁ « Ἂ ' “Ἁ 4, » 5 Ν Η 3 ΄ὔ Ξ ἂν ἡ χιὼν οὖσα σῶς καὶ ἄτηκτος; οὐ γὰρ ἂν ἀπώλετό γε, 

οὐδ᾽ αὖ ὑπομένουσα ἐδέξατο ἂν τὴν θερμότητα. “ ἀληθῆ, ἔφη, 
{ ἌΣ ΕῚ -ς , Ὃ ἘᾺ 5 Ων 5 5 ἦλ θ 5" έγεις. “ ὡσαύτως, οἶμαι, κἂν εἰ τὸ ἄψυκτον ἀνώλεθρον ἦν, 
ε 7 πν.." Ν “Ὁ 7 Φον, " , 3, 3 ΄, 

ὁπότε ἐπὶ τὸ πῦρ ψυχρόν τι ἐπήει, οὔποτ᾽ ἂν ἀπεσβέννυτο 
5. 5 ξ 5 Ν ΄ Ἂ 5 Ν ", ᾿ “.52...2} ΟΝ 

οὐδ᾽ ἀπώλλυτο, ἀλλὰ σῶν ἂν ἀπελθὸν ᾧχετο.᾽ “ἀνάγκη, ἔφη. 
ἘΣ. “δὶ ΥΩ 45.5 ἜΓΕΡΙ κ δι ϑοδ 5. ΚΣ ποδΝ 5 οὐκοῦν καὶ ὧδε, ἔφη, “ ἀνάγκη περὶ τοῦ ἀθανάτου εἰπεῖν; εἰ 

᾿ Ν 5 “ἢ »Ἶ 2 ’ὔ , ς 2 3 » ΨΎ Ὡ 

μὲν τὸ ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρόν ἐστιν, ἀδύνατον ψυχῇ, ὅταν 
͵΄ τος Ὦν ΑΝ ᾿ ΄ ν κ . Σ ΝΥ 

θάνατος ἐπ᾽ αὐτὴν ἴῃ, ἀπόλλυσθαι" θάνατον μὲν γὰρ δὴ ἐκ τῶν 

προειρημένων οὐ δέξεται οὐδ᾽ ἔσται τεθνηκυῖα, ὥσπερ τὰ τρία 
᾽ » " » 597 Ἀ ολΑ ΜῈΝ Ν ,ὕ ΣΝ ὧν κ᾿ 

οὐκ ἔσται, ἔφαμεν, ἄρτιον, οὐδέ γ᾽ αὖ τὸ περιττόν, οὐδὲ δὴ πῦρ 

ψυχρόν, οὐδέ γε ἡ ἐν τῷ πυρὶ θερμότης. ἀλλὰ τί κωλύει, φαίη 

ἄν τις, ἄρτιον μὲν τὸ περιττὸν μὴ γίγνεσθαι ἐπιόντος τοῦ 
“ἀν “ ε ΄, » ΄ Ν 5 ΚΤ Τ᾿ Ὁ 
ἀρτίου, ὥσπερ ὡμολόγηται, ἀπολομένου δὲ αὐτοῦ ἀντ᾽ ἐκείνου 

ἄρτιον γεγονέναι; τῷ ταῦτα λέγοντι οὐκ ἂν ἔχοιμεν δια 
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μάχεσθαι, ὅτι οὐκ ἀπόλλυται: τὸ γὰρ ἀνάρτιον οὐκ ἀνώλεθρόν 
2 ᾿ 2 Ἂς 5 ““ ς 7 8 ἴω ε ’ὔ ΗΕ ’, 

ἐστιν᾽ ἐπεὶ εἰ τοῦτο ὡμολόγητο ἡμῖν, ῥᾳδίως ἂν διεμαχόμεθα, 

ὅτι ἐπελθόντος τοῦ ἀρτίου τὸ περιττὸν καὶ τὰ τρία οἴχεται 
» 7ὔ Ξ Ν Ν ᾿, Ἂν φ » “Ἂ Ν ς » 

ἀπιόντα" καὶ περὶ πυρὸς καὶ θερμοῦ καὶ τῶν ἄλλων οὕτως ἄν 

διεμαχόμεθα. ἢ οὔ ; “πάνυ μὲν οὖν. “ οὐκοῦν καὶ νῦν περὶ 
ἴω 2 7 » Ἂ, Ἐν ε ε ω μ᾿, Ὁ. ἂν τοῦ ἀθανάτου, εἰ μὲν ἡμῖν ὁμολογεῖται καὶ ἀνώλεθρον εἶναι, 

Ν (ἃ » Ν ρῶν ΔΕῚ ΄ ὍΣ Ἀπ ον 3 Ν ϊ. ψυχὴ ἂν εἴη πρὸς τῷ ἀθάνατος εἶναι καὶ ἀνώλεθρος" εἰ δὲ μή, 

ἄλλου ἂν δέοι λόγου. “ ἀλλ᾽ οὐδὲν δεῖ, ἔφη, “ τούτου γε ἕνεκα" 

σχολῇ ἤτ ἢ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ δέχσης; εἴ γε τὸ ἀθάνατον 

ἀΐδιον ὃν φθορὰν δέξεται. 

ΠΥῚ. “Ὃ δέ γε θεός, οἶμαι, ἔφη ὃ Σωκράτης, “ καὶ αὐτὸ 
ἣν “ “ Ὁ Ν "ν᾿ " 3 ΄ ,ὔ 2 ᾿, Ζ 

τὸ τῆς ζωῆς εἶδος καὶ εἴ τι ἄλλο ἀθάνατόν ἐστιν, παρὰ πάντων 

ἂν ὁμολογηθείη μηδέποτε ἀπόλλυσθαι. «“ παρὰ πάντων μέντοι 

νὴ Δί᾽, ἔφη, “ ἀνθρώπων τέ γε καὶ ἔτι μᾶλλον, ὡς ἐγῷμαι, παρὰ 

θεῶν. “ὁπότε δὴ τὸ ἀθάνατον καὶ ἀδιάφθορόν ἐστιν, ἄλλο τι 
Ἂς ΕΝ Ψ, 3 Ἂ ’ ον μ᾿ 5 7 ᾽Ὰ ΝΜ 3 ψυχὴ ἢ, εἰ ἀθάνατος τυγχάνει οὖσα, καὶ ἀνώλεθρος ἂν εἴη ; 

«πολλὴ ἀνάγκη. “ ἐπιόντος ἄρα θανάτου ἐπὶ τὸν ἄνθρωπον 
ἣν Ν ΄, «ε Υ ΕῚ “ Ε] ᾿ Ν ᾽ 3 ΄ 

τὸ μὲν θνητόν, ὡς ἔοικεν, αὐτοῦ ἀποθνήσκει, τὸ δ᾽ ἀθάνατον 
“Ἂ Ν 2 7 " 3 » ε “Ἂ ἊΝ 4 ᾽ 

σῶν καὶ ἀδιάφθορον οἴχεται ἀπιόν, ὑπεκχωρῆσαν τῷ θανάτῳ. 

“ φαίνεται “παντὸς μᾶλλον ἄρα, ἔφη, “ὦ Κέβης, ψυχὴ 
5 4 ἘΡΡΡ. 7 - ἂν σ. δ Ε [ἢ  - νὸν 

ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον, καὶ τῷ ὄντι ἔσονται ἡμῶν αἱ ψυχαὶ ἐν 

“Αἰδου.᾽ “οὔκουν ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔφη, “ἔχω παρὰ ταῦτα 

ἄλλο τι λέγειν οὐδέ πῃ ἀπιστεῖν τοῖς λόγοις. ἀλλ’ εἰ δή τι 

Σιμμίας ἤἦ τις ἄλλος ἔχει λέγειν, εὖ ἔχει μὴ κατασιγῆσαι" ὡς 

οὐκ οἶδα εἰς ὅντινά τις ἄλλον καιρὸν ἀναβάλλοιτο ἢ τὸν νῦν 

παρόντα, περὶ τῶν τοιούτων βουλόμενος ἢ τι εἰπεῖν ἢ ἀκοῦσαι." 

«ἀλλὰ μήν, ἣ δ᾽ ὃς ὁ Σιμμίας, " οὐδ᾽ αὐτὸς ἔχω ὅπῃ ἀπιστῶ 
" ἴων 7 εξ οἾ ΄ὔ “ 7) 4 τ΄ᾺὉἉ « , 

ἔκ γε τῶν λεγομένων" ὑπὸ μέντοι τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγοι 
5 ,ὔ Ά, Ἂν 3 ᾽ὔ » 4 5 7 5 ’ὔ εἰσίν, καὶ τὴν ἀνθρωπίνην ἀσθένειαν ἀτιμάζων, ἀναγκάζομαι 

ἀπιστίαν ἔτι ἔχειν παρ᾽ ἐμαυτῷ περὶ τῶν εἰρημένων. “οὐ 

μόνον γ᾽, ἔφη, “ὦ Σιμμία, ὁ Σωκράτης, " ἀλλὰ ταῦτά τε εὖ 

λέγεις, καὶ τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας, καὶ εἰ πισταὶ ὑμῖν εἰσιν, 
Γ ΕῚ Ψ, Ψὦ, ᾿ς. 5Ἁ » ᾿ ε ἴω ͵ὔ ε 

ομῶὼως επσ ἰσκέεττεαι σαφέστερον “Καὶ εἐαν αὐτὰς ἐκανὼωὼς διέλητε, ως 
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3 Ἐν Ἷ 

ἐγῷμαι, ἀκολουθήσετε τῴ λόγῳ, καθ᾽ ὅσον δυνατὸν μάλιστ᾽ ἀν- 
᾿ » “Ἂ 3 Ἃ ὅν κ ἐδ Ν  Α 5ῸΧ 

θρώπῳ ἐπακολουθῆσαι" κἂν τοῦτο αὐτὸ σαφὲς γένηται, οὐδὲν 

ᾧητήσετε περαιτέρω. “ ἀληθῆ, ἔφη, “ λέγεις. 

ΠῪῚῚ. “᾿Αλλὰ τόδε γ᾽, ἔφη, “ὦ ἄνδρες, δίκαιον δια- 

νοηθῆναι, ὅτι, εἴπερ ἡ ψυχὴ ἀθάνατος, ἐπιμελείας δὴ δεῖται οὐχ 
ὙῚ , ΄ 7 ἐπ τς κα“ " ὅδ 3 ἡ ας ὑπὲρ τοῦ χρόνου τούτου μόνον, ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν, ἀλλ᾽ ὑπὲρ 

“Ἃ ΄ ΟὟ. ’ὔ “ Ν Ν Ὺ Ἃ Ν 53 » τοῦ παντός, καὶ ὁ κίνδυνος νῦν δὴ καὶ δόξειεν ἂν δεινὸς εἶναι, εἴ 

τις αὐτῆς ἀμελήσει. εἰ μὲν γὰρ ἣν ὁ θάνατος τοῦ παντὸς 

ἀπαλλαγή, ἕρμαιον ἂν ἦν τοῖς κακοῖς ἀποθανοῦσι τοῦ τε 
’ὔ ΜΡ ας ἡ 2 ΄ ᾿, ο ἘῚ -Φ.ἥἍ ᾿ς ς χω σώματος ἅμ᾽ ἀπηλλάχθαι καὶ τῆς αὑτῶν κακίας μετὰ τῆς 

“ “ ᾽ 3 8, 3 7 ,) 3" δ ν Ἅ Ε} 

ψυχῆς νῦν δ᾽ ἐπειδὴ ἀθάνατος φαίνεται οὖσα, οὐδεμία ἂν εἴη 

αὐτῇ ἄλλη ἀποφυγὴ κακῶν οὐδὲ σωτηρία πλὴν τοῦ ὡς βελ- 
΄ Ν “ῳ ᾽ 5ῸΝ Ν ΕΣ Ν 

τίστην τε καὶ φρονιμωτάτην γενέσθαι. οὐδὲν γὰρ ἄλλο ἔχουσα 
φ᾿ ᾧᾧ ε ἥν Α, “ »Ἅ Ν “ «“Ὃ 

εἰς “Αἰδου ἡ ψυχὴ ἔρχεται πλὴν τῆς παιδείας τε καὶ τροφῆς, ἃ 

δὴ καὶ μέγιστα λέγεται ὠφελεῖν ἢ βλάπτειν τὸν τελευτήσαντα 
52 Ν ΕῚ ἿΝ “ “ ᾿: “- Δ 7 Ν 2 ε ΕΣ εὐθὺς ἐν ἀρχῃ τῆς ἐκεῖσε πορείας. λέγεται δὲ οὕτως, ὡς ἄρα 

,» {2 ε ε »ἭἍ ’ὔ {2 “Ἂ 3 7 

τελευτήσαντα ἕκαστον ὃ ἑκάστου δαίμων, ὅσπερ ζῶντα εἰλήχει, 
- 5» Σ “ 5 ζ ἊΡ “ Ἂς τ 

οὗτος ἄγειν ἐπιχειρεῖ εἰς δή τινα τόπον, οἷ δεῖ τοὺς συλλεγέντας 
ὃ ὃ ἠδ 5 ΓΑ, ὃ  κ θ Ν ε Ἃ » ᾽ 7 -“ 

ιαδικασαμένους εἰς “Αἰδου πορεύεσθαι μετὰ ἡγεμόνος ἐκείνου, ᾧ 

δὴ προστέτακται τοὺς ἐνθένδε ἐκεῖσε πορεῦσαι" τυχόντας δὲ 
3 “.κ “ “ Ν ΄ Δ Ν ’ 3 [φ. 
ἐκεῖ ὧν δεῖ τυχεῖν καὶ μείναντας ὃν χρὴ χρόνον ἄλλος δεῦρο 

ὔ ς Ν ὔ 9 “-“ Μ ᾿, “ Δ 

πάλιν ἡγεμὼν κομίζει ἐν πολλαῖς χρόνου καὶ μακραῖς περιόδοις. 

ἔστι δὲ ἄρα ἡ πορεία οὐχ ὡς ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος λέγει" ἐκεῖ- 

νος μὲν γὰρ ἁπλῆν οἶμόν φησιν εἰς“Αἰδου φέρειν, ἡ δ᾽ οὔτε 
ς “ " ΄ὔ΄ ὅ Ἄ ΩΣ 5ῸΝ Ν ΠῚ ε ’ὔ,ὕ͵ " 

ἁπλῆ οὔτε μία φαίνεταΐ μοι εἶναι. οὐδὲ γὰρ ἂν ἡγεμόνων ἔδει" 
ΕῚ 4 3 ΄ Φ 7ὔ “Ἂ ε “Ἂ ΕΣ “ 4, 

οὐ γάρ πού τις ἂν διαμάρτοι οὐδαμόσε μιᾶς ὁδοῦ οὔσης. νῦν δὲ 
μὴ » Ν ᾿ς Ν ᾽ ϑ᾽ ὑνικς “ ε ,» 

ἔοικε σχίσεις τε καὶ περιόδους πολλὰς ἔχειν ἀπὸ τῶν ὁσίων τε 

καὶ νομίμων τῶν ἐνθάδε τεκμαιρόμενος λέγω. ἡ μὲν οὖν κοσμία 
Ἀ 7 Ν “ ϑ Α 5 5 “ Ν 7 ε 

τε καὶ φρόνιμος ψυχὴ ἕπεταί τε καὶ οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα" ἡ 

δ᾽ ἐπιθυμητικῶς τοῦ σώματος ἔχουσα, ὅπερ ἐν τῷ ἔμπροσθεν 

εἶπον, περὶ ἐκεῖνο πολὺν χρόνον ἐπτοημένη καὶ περὶ τὸν ὁρατὸν 

τόπον, πολλὰ ἀντιτείνασα καὶ πολλὰ παθοῦσα, βίᾳ καὶ μόγις 
ε ἣν “ ’ὔ 7 " ΕΣ ΄ 2 

υπὸ του προστεταγμένου δαίμονος οἰχέται αγομενή. ἀφικο- 
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ζ' Ο : ἘΝ ΟΝ Ν ἣν » Ψ ’ὔ » 
μένην δὲ ὅθιπερ αἱ ἄλλαι, τὴν μὲν ἀκάθαρτον καΐ τι πεποιηκυῖαν 

κι ᾿Ν 7 5.7 ε ΄ Ὁ Ὁ ) ἡ κ᾿ Η 
τοιοῦτον, ἢ φόνων ἀδίκων ἡμμένην ἢ ἄλλ᾽ ἄττα τοιαῦτα εἰργασ- 

μένην, ἃ τούτων ἀδελφά τε καὶ ἀδελφῶν ψυχῶν ἔργα τυγχάνει 

ὄντα, ταύτην μὲν ἅπας φεύγει τε καὶ ὑπεκτρέπεται καὶ οὔτε 
"4 ΕΣ ξ Ν Σ ΩΝ, ’ὔ 3 μ᾽ . “ἊἉ ΕῚ 

ξυνέμπορος οὔτε ἡγεμὼν ἐθέλει γίγνεσθαι, αὐτὴ δὲ πλανᾶται ἐν 

πάσῃ ἐχομένη ἀπορίᾳ, ἕως ἂν δή τινες χρόνοι γένωνται, ὧν 
2 , ἸΟΝ, τα ας ͵΄ 3 ἈΝ δύνδν, ΄ 
ἐξελθόντων ὑπ’ ἀνάγκης φέρεται εἰς τὴν αὐτῇ πρέπουσαν 

οἴκησιν: ἡ δὲ καθαρῶς τε καὶ μετρίως τὸν βίον διεξελθοῦσα, 

καὶ ξυνεμπόρων καὶ ἡγεμόνων θεῶν τυχοῦσα, ᾧκησεν τὸν αὐτῇ 
« ἢ ,ὔ ᾽7ὔ ΕΑΝ Ν Ἂν ν Ν “ 

ἑκάστη τόπον προσήκοντα. εἰσὶν δὲ πολλοὶ καὶ θαυμαστοὶ τῆς 
“ 2 - ᾿ Ν ΕΣ [2 ΕΙΣ [2 ζ ε Ων ἴω Ν 

γῆς τόποι, καὶ αὐτὴ οὔτε οἵα οὔτε ὅση δοξάζεται ὑπὸ τῶν περὶ 
ἮΝ ᾽ , ͵΄ δι ΤῊ ΦΡ.Σ ΓΆΣ, ᾿ 

γῆς εἰωθότων λέγειν, ὡς ἐγὼ ὑπό τινος πέπεισμαι. 

ΠΥΠῚ. Καὶ ὁ Σιμμίας: “πῶς ταῦτα, ἔφη, “ λέγεις, ὦ 
ἌΣ "κα “ὌΝ, ΄ “Ἂ Ν » ὅδος “ λ Ἂς δὴ 3 Ψ 5 

ώκρατες ; πέρὶ γάρ τοι γῆς καὶ αὐτὸς πολλὰ δὴ ἀκήκοα, οὐ 
" “Ἃ «Α Ὗ (0 ᾿ οδέ 3 Ε Ψ ὝΝ 3 ζ 3 Ἃ 

μέντοι ταῦτα ἃ σὲ πείθει" ἡδέως οὖν ἂν ἀκούσαιμι. ἀλλὰ 
΄ 3" ᾽ὔ 5» « ᾽ ͵, ΄ ων» ΚΝ 

μέντοι, ὦ Σιμμία, οὐχ ἡ Τλαύκου τέχνη γέ μοι δοκεῖ εἶναι 

διηγήσασθαι ἅ γ᾽ ἐστίν: ὡς μέντοι ἀληθῆ, χαλεπώτερόν μοι 
ἢ Ἂ Ἂς ον ΤῈΧ ᾽ς "ἃ Ξ Ν [2 ᾿ ἊΨ Ν Ε 

φαίνεται ἢ κατὰ τὴν Τ' λαύκου τέχνην, καὶ ἅμα μὲν ἐγὼ ἴσως 
οὐδ᾽ ἂν οἷό ε} ᾿ δέ 3 ἣν; 5 ’ὔ ε βί ὃ » 

ς τε εἴην, ἅμα δέ, εἰ καὶ ἠπιστάμην, ὁ βίος μοι δοκεῖ 
δον ἢ 5. ͵΄ - ΄ ΝᾺ , 3 3 Ἂ κ ΄ 
ὁ ἐμός, ὦ Σιμμία, τῷ μήκει τοῦ λόγου οὐκ ἐξαρκεῖ. τὴν μέντοι 

ἰδέαν τῆς γῆς, οἵαν πέπεισμαι εἶναι, καὶ τοὺς τόπους αὐτῆς 

οὐδέν με κωλύει λέγειν. “ ἀλλ᾽, ἔφη ὁ Σιμμίας, “" καὶ ταῦτα 
5 “} { ᾿ὰ ’ὔ’ ᾿Ὶ ' δ᾽ “εν ς » 7 ς ω] , Σο 

ἀρκεῖ, πέπεισμαι τοίνυν, ἢ δ᾽ ὅς, “ ἐγώ, ὡς πρῶτον μέν, εἰ 
ΕΣ οΣ Ά ἰδ 5 Ὁ ἈΝ 3 ἈΝ 5» -“ »Ἤ ͵7 

ἔστιν ἐν μέσῳ τῷ οὐρανῷ περιφερὴς οὖσα, μηδὲν αὐτῇ δεῖν μήτε 

ἀέρος πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν μήτε ἄλλης ἀνάγκης μηδεμιᾶς τοιαύτης, 
5 Ν τ Ἂς εν 9 Ν ΕΣ Ἂν - ,ὔ ἴω δ ΄' 

ἀλλὰ ἱκανὴν εἶναι αὐτὴν ἴσχειν τὴν ὁμοιότητα τοῦ οὐρανοῦ 

αὐτοῦ ἑαυτῷ πάντῃ καὶ τῆς γῆς αὐτῆς τὴν ἰσορροπίαν᾽" ἰσόρ- 
Ἀ ΄“ ε ἐς εἿ » Ἂ ἈΝ 5 Ψ ΄ 

ροπον γὰρ πρᾶγμα ὁμοίου τινὸς ἐν μέσῳ τεθὲν οὐχ ἕξει μᾶλλον 
350) “- οῚ ͵7ὔ “ ε ΄΄ ἃ. ὧν 3 Ν “-“ 

οὐδ᾽ ἧττον οὐδαμόσε κλιθῆναι, ὁμοίως δ᾽ ἔχον ἀκλινὲς μενεῖ. 

πρῶτον μέν, ἢ δ᾽ ὅς, “ τοῦτο πέπεισμαι. “ καὶ ὀρθῶς γε, ἔφη ὃ 
- ΄, ΣᾺ ΄ 4 ΝΜ ζ 4 ΄ “5, διὰ ες δ'νον 
Σιμμίας. “ἔτι τοίνυν, ἔφη, “πάμμεγά τι εἶναι αὐτό, καὶ ἡμᾶς 

3 -“ Ἀ , Α « ’ ᾿ [ω » Ν ’ὔ » -»" 

οἰκεῖν τοὺς μέχρι Ηρακλείων στηλῶν ἀπὸ Φάσιδος ἐν σμικρῷ 

τινι μορίῳ, ὥσπερ περὶ τέλμα μύρμηκας ἢ βατράχους περὶ τὴν 
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θάλατταν οἰκοῦντας, καὶ ἄλλους ἄλλοθι πολλοὺς ἐν πολλοῖς 
͵ 5. » ΄“ 

τοιούτοις τόποις οἰκεῖν. εἶναι γὰρ πανταχῃ περὶ τὴν γῆν πολλὰ 
ἂ- Ν Ν Ν Ν 9075 Ἂν Ν [4 Φ ἃ κοῖλα καὶ παντοδαπὰ καὶ τὰς ἰδέας καὶ τὰ μεγέθη, εἰς ἃ ξυνερ- 

’ὔ ᾿ « Ν » ε ', ᾿, Ἂν 5752 » ὌΡΙΆ, ᾿ 

ρυηκέναι τό τε ὕδωρ καὶ τὴν ὁμίχλην καὶ τὸν ἀέρα" αὐτὴν δὲ 

τὴν γῆν καθαρὰν ἐν καθαρῷ κεῖσθαι τῷ οὐρανῷ, ἐν ᾧπέρ ἐστι 
Ν. Ν «Ὁ ἣν 527 5 , κι Ἂν “Ἂ Ν Ἂν τὰ ἄστρα, ὃν δὴ αἰθέρα ὀνομάζειν τοὺς πολλοὺς τῶν περὶ τὰ 

΄“ » ’ὔ ΄ ζω Ν ε 7 “ - ᾿, 

τοιαῦτα εἰωθότων λέγειν: οὗ δὴ ὑποστάθμην ταῦτα εἶναι καὶ 

ξυρρεῖν ἀεὶ εἰς τὰ κοῖλα τῆς γῆς. ἡμᾶς οὖν οἰκοῦντας ἐν τοῖς 
' » “Ὁ , Ν μὴ Ν ον ἣν “ “Ἃ 3 ἴω 

κοίλοις αὐτῆς λεληθέναι καὶ οἴεσθαι ἄνω ἐπὶ τῆς γῆς οἰκεῖν, 
“ ΠῚ " 5 Ἕ: ῶν ΄ ο ΄ Φμν ΔΗ͂Ά " ᾽ 
ὥσπερ ἂν εἴ τις ἐν μέσῳ τῷ πυθμένι τοῦ πελάγους οἰκῶν οἴοιτό 

Ἄνας “ 7 3 4, Ν ΨὌ ἂν ΩΝ ον Ν τ 

τε ἐπὶ τῆς θαλάττης οἰκεῖν καὶ διὰ τοῦ ὕδατος ὁρῶν τὸν ἥλιον 
Ν ἈΝ » Ν ,ὔ ς “-» 5 ΠΥ “ ν Ν »ν καὶ τὰ ἄλλα ἄστρα τὴν θάλατταν ἡγοῖτο οὐρανὸν εἶναι, διὰ δὲ 

“Ὁ ΄ ἈΝ » ΄ ͵7 3ΌῸΝ Ν » “ 

βραδυτῆτά τε καὶ ἀσθένειαν μηδεπώποτε ἐπὶ τὰ ἄκρα τῆς 
΄ 3 Ψ ΧΝ ε Χ ΕΣ 3 Ἄν; Ἂ, 3 ͵ 3 θαλάττης ἀφιγμένος μηδὲ ἑωρακὼς εἴη, ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας ἐκ 

“Ἂ ΄ 5 ἃς 2 Α ’ὔ [2 ἡ Ν 

τῆς θαλάττης εἰς τὸν ἐνθάδε τόπον, ὅσῳ καθαρώτερος καὶ 
’ Κ Ε. [φ] Ν ’ὔ Ν Υ 5 ς Ε καλλίων τυγχάνει ἂν τοῦ παρὰ σφίσι, μηδὲ ἄλλου ἀκηκοὼς εἴη 

τοῦ ἑωρακότος. ταὐτὸν δὴ τοῦτο καὶ ἡμᾶς πεπονθέναι" οἰκοῦν- 
εἶ μὲ [4 “ “ 3) 3 7 3 ἴω, 3 ἴω Ν τας γὰρ ἔν τινι κοίλῳ τῆς γῆς οἴεσθαι ἐπάνω αὐτῆς οἰκεῖν, καὶ 

Ν 3927 τὰ Ν ῳ «ε Ν ΄ὔ » ΦᾺ" Ὁ ΟΕ τὸν ἀέρα οὐρανὸν καλεῖν, ὡς διὰ τούτου οὐρανοῦ ὄντος τὰ ἄστρων 
“ Σ ἢ ΠΗ. αν “ Εν γ5 ΄, κι ᾿ 

χωροῦντα" τὸ δὲ εἶναι τοιοῦτον, ὑπ᾽ ἀσθενείας καὶ βραδυτῆτος 
3 2 5 ςε “Ἁ “ Ψ.. ἃ, ὃ ἈΝ 357 2 , 

οὐχ οἵους τε εἶναι ἡμᾶς διεξελθεῖν ἐπ᾽ ἔσχατον τὸν ἀέρα" ἐπεί, 
Ε] Φ “ εἀλῳάνος ΝΜ Ν 3. ν 7 3 γι 

εἴ τις αὐτοῦ ἐπ’ ἄκρα ἔλθοι ἢ πτηνὸς γενόμενος ἀνάπτοιτο, 
-»Ὥ Ἂ 9 , « 5 ἡ 4 2 ΝΆ, 

κατιδεῖν ἂν ἀνακύψαντα, ὥσπερ ἐνθάδε οἱ ἐκ τῆς θαλάττης 
3 » 3 ͵ὔ δ ΝᾺ ᾿ς Ὁ Ὡ » Ν ᾿ς 1.9 Ὁ 
ἰχθύες ἀνακύπτοντες ὁρῶσι τὰ ἐνθάδε, οὕτως ἄν τινα καὶ τὰ ἐκεῖ 

“ Ν 8 -" ε οἷ ΕΣ , [4] “ 

κατιδεῖν, καὶ εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη ἀνέχεσθαι θεωροῦσα, γνῶναι 
ΕΣ ΄ » Ἅ: «ὖ » ς 5 “Ἂ 5 Ν Ν Ν - “Ἃ “Ἂ Ν 

ἄν, ὅτι ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀληθῶς οὐρανὸς καὶ τὸ ἀληθῶς φῶς καὶ 
5:2 ᾿ κ᾿ “ὃ Χ τῇ ε κα ἀνα τ ὁ ΄ ν Φ ε 
ἡ ὡς ἀληθῶς γῆ. ἥδε μὲν γὰρ ἡ γῆ καὶ οἱ λίθοι καὶ ἅπας ὃ 

τόπος ὁ ἐνθάδε διεφθαρμένα ἐστὶν καὶ καταβεβρωμένα, ὥσπερ 
Ν᾿ 8 ,᾿ ΄ “ Ψ᾿ ἃς “Ἂ [ Ν "5 ΄, 5 Ν » 

τὰ ἐν τῇ θαλάττῃ ὑπὸ τῆς ἅλμης, καὶ οὔτε φύεται οὐδὲν ἄξιον 

λόγου ἐν τῇ θαλάττῃ, οὔτε τέλειον, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδέν ἐστι, 
7 Ν πρ ᾿ λὸ 5 7 Ν ὰ ’ὔ 5 σήραγγες δὲ καὶ ἄμμος καὶ πηλὸς ἀμήχανος καὶ βόρβοροί εἰσιν, 

ῳ ν᾿ Ν “Ἁ Π) Ν ψ Ν 4 ἀο οὶ «ἀλλ κι τῷ 0 
ὅπου ἂν καὶ γῆ ), καὶ πρὸς τὰ παρ᾽ ἡμῖν κάλλη κρίνεσθαι 

5) ε [4] » 3 “ Ἀ εν “Ἁ Δ. 8 “-“ δια " 

οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν ἄξια" ἐκεῖνα δὲ αὖ τῶν παρ᾽ ἡμῖν πολὺ ἂν ἔτι 
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πλέον φανείη διαφέρειν. εἰ γὰρ δεῖ καὶ μῦθον λέγειν καλόν, 
" 3 “Ἁ οὴ 4 φ ΄ Φορος “Ἁ ἴω Ι ΩΝ Ἵ ἄξιον ἀκοῦσαι, ὦ Σιμμία, οἷα τυγχάνει τὰ ἐπὶ τῆς γῆς ὑπὸ τῳ 
οὐρανῷ ὄντα. “ ἀλλὰ μήν, ἔφη ὁ Σιμμίας, “ ὦ Σώκρατες, ἡμεῖς 

γε τούτου τοῦ μύθου ἡδέως ἂν ἀκούσαιμεν." 

Τ1Χ. «Λέγεται τοίνυν, ἔφη, “ὦ ἑταῖρε, πρῶτον μὲν εἶναι 
Ἧ ε ζω ιν συ δ 3 " θ τς “ ε » τοιαύτη ἡ γῆ αὐτὴ ἰδεῖν, εἴ τις ἄνωθεν θεῷτο, ὥσπερ αἵ δωδεκά- 

-“ Υ͂ ᾽ὔ’ ᾿ Χ “ς 

σκυτοι σφαῖραι, ποικίλη, χρώμασιν διειλημμένη, ὧν καὶ τὰ 
» ϑ “ ’ὔ [4 , Ὁ Ἂς ε »-“" ἐνθάδε εἶναι χρώματα ὥσπερ δείγματα, οἷς δὴ οἱ γραφεῖς κατα- 

χρῶνται" ἐκεῖ δὲ πᾶσαν τὴν γῆν ἐκ τοιούτων εἶναι, καὶ πολὺ ἔτι 

ἐκ λαμπροτέρων καὶ καθαρωτέρων ἢ τούτων: τὴν μὲν γὰρ 
ς “Ἂ ων Ἂ Α Ν ' ᾿ Χ Ἂν ““ ἈΝ ἁλουργῆ εἶναι καὶ θαυμαστὴν τὸ κάλλος, τὴν δὲ χρυσοειδῆ, τὴν 

δὲ ὅση λευκὴ γύψου ἢ χιόνος λευκοτέραν, καὶ ἐκ τῶν ἄλλων 

χρωμάτων συγκειμένην ὡσαύτως, καὶ ἔτι πλειόνων καὶ καλ- 
λιόνων ἢ ὅσα ἡμεῖς ἑωράκαμεν. καὶ γὰρ αὐτὰ ταῦτα τὰ κοῖλα 
ὌΝ 4“ ΄ Χ Δ 3 ΕΣ ͵ “"-ς- 

αὐτῆς, ὕδατός τε καὶ ἀέρος ἔκπλεα ὄντα, χρώματός τι εἶδος 
΄ ἐν 2 ““ “ Υ ᾿ς ΄ παρέχεσθαι στίλβοντα ἐν τῇ τῶν ἄλλων χρωμάτων ποικιλίᾳ, 

ὥστε ἕν τι αὐτῆς εἶδος συνεχὲς ποικίλον φαντάζεσθαι. ἐν δὲ 

ταύτῃ οὔσῃ τοιαύτῃ ἀνὰ λόγον τὰ φυόμενα φύεσθαι, δένδρα τε 
ΑΜ Ν Ν ν μὴ ΗΝ ὦ πὐνν ὑ ε , Ν δ 

"και ἄνθη καὶ τους Καρπους" καὶ αὺ τὰ ορὴ ὡσαύτως και τοὺς 

λίθους ἔχειν ἀνὰ τὸν αὐτὸν λόγον τήν τε λειότητα καὶ τὴν 

διαφάνειαν καὶ τὰ χρώματα καλλίω" ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε λιθίδια 
εν “Ὁ Ν 3 ψ, μ 4 ΄ .Ὗ -». ἣς εἶναι ταῦτα τὰ ἀγαπώμενα μόρια, σάρδιά τε καὶ ἰάσπιδας καὶ 

΄ εν , Ἂς “Ἂ 2 “ Ν 5ῸΧΝ “ » “ 

σμαράγδους καὶ πάντα τὰ τοιαῦτα" ἐκεῖ δὲ οὐδὲν ὅτι οὐ τοιοῦτον 
“5 ΔΝ 7 ’ὔ ᾿ » ,ὔ “5 π εἶναι καὶ ἔτι τούτων καλλίω. τὸ δ᾽ αἴτιον τούτου εἶναι, ὅτι 

ἐκεῖνοι οἵ λίθοι εἰσὶ καθαροὶ καὶ οὐ κατεδηδεσμένοι οὐδὲ διε- 

φθαρμένοι ὥσπερ οἱ ἐνθάδε ὑπὸ σηπεδόνος καὶ ἅλμης ὑπὸ τῶν 

δεῦρο ξυνερρυηκότων, ἃ καὶ λίθοις καὶ γῇ καὶ τοῖς ἄλλοις 

ζῴοις τε καὶ φυτοῖς αἴσχη τε καὶ νόσους παρέχει. τὴν δὲ γῆν 

αὐτὴν κεκοσμῆσθαι τούτοις τε ἅπασι καὶ ἔτι χρυσῷ καὶ ἀργύρῳ 
Ν ἴᾺ Ν “'" “ 7] » “Ὁ Ν Ἔ Ν 4 καὶ τοῖς ἄλλοις αὖ τοῖς τοιούτοις. ἐκφανῆ γὰρ αὐτὰ πεφυκέναι, 

ὄντα πολλὰ πλήθει καὶ μεγάλα καὶ πολλαχοῦ τῆς γῆς, ὥστε 
8 Ἃ ϑῷ α 5 ΄ 2 ΄ ον - 4. 3: - ὍΝ 

αὐτὴν ἰδεῖν εἶναι θέαμα εὐδαιμόνων θεατῶν. ἔῷα δ᾽ ἐπ᾽ αὐτῃ 

εἶναι ἄλλα τε πολλὰ καὶ ἀνθρώπους, τοὺς μὲν ἐν μεσογαίᾳ 
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3 “-. Ἁ Ν Ν Ν 3» “ « - Ν Ν θάλ οἰκοῦντας, τοὺς δὲ περὶ τὸν ἀέρα, ὥσπερ ἡμεῖς περὶ τὴν θάλατ- 
-“ 3957 3 ’ 

ταν, τοὺς δ᾽ ἐν νήσοις ἃς περιρρεῖν τὸν ἀέρα πρὸς τῇ ἠπείρῳ 
5 5. ΄' 2 «ες -»“ Ἁ "ὃ 1: θ λ ’ 3 

οὔσας" καὶ ἑνὶ λόγῳ, ὅπερ ἡμῖν τὸ ὕδωρ τε καὶ ἡ θάλαττά ἐστι 
κ᾿ ε ΄ ΄, ἮΝ Ἔα ΠΕ 57 αν εἰικν αν πρὸς τὴν ἡμετέραν χρείαν, τοῦτο ἐκεῖ τὸν ἀέρα, ὃ δὲ ἡμῖν ἁήρ, 

ἐκείνοις τὸν αἰθέραᾳ. τὰς δὲ ὥρας αὐτῆς κρᾶσιν ἔχειν τοιαύτην, 
σ 2 , μιν ἢ μ ᾿ ες “ΜᾺ Ἃ ’ “Ἂ ὥστε ἐκείνους ἀνόσους εἶναι καὶ χρόνον τε ζῆν πολὺ πλείω τῶν 
Σ ΄ ΝΥ ᾿ 9 μὰ Ν Ζ Ν “Ἂ “ Ψ» 

ἐνθάδε, καὶ ὄψει καὶ ἀκοῃ καὶ φρονήσει καὶ πᾶσι τοῖς τοιούτοις 

ἡμῶν ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀποστάσει, ἧπερ ἀήρ τε ὕδατος 
3 ΄ Ν 52 Χ 392 δε Ζ ον Ν ᾿ “ὦ ἀφέστηκεν καὶ αἰθὴρ ἀέρος πρὸς καθαρότητα. καὶ δὴ καὶ θεῶν 
Ν Ὧ,, 8 3 “ Αι 3 - ἌΨΟΝ 2 ἈῚ Ἂς ἄλση τε καὶ ἱερὰ αὐτοῖς εἶναι, ἐν οἷς τῷ ὄντι οἰκητὰς θεοὺς 
5. ᾿Ν ΄ Χ , . 9 , ᾽ α Ἢ εἶναι, καὶ φήμας τε καὶ μαντείας καὶ αἰσθήσεις τῶν θεῶν καὶ 

τοιαύτας συνουσίας γίγνεσθαι αὐτοῖς πρὸς αὐτούς" καὶ τόν 
Φφ Ἄ, ᾽ ΝΠ» Ἐπ τἂν ἘΠῚ ὁ ἌΓ ΟΝ χω γε ἥλιον καὶ σελήνην καὶ ἄστρα ὁρᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτῶν οἷα τυγ- 

᾿' ΝΜ ᾿ Ἄ, ε Σ ’ ,ὔ ἐυαρνϑ ὁ χάνει ὄντα, καὶ τὴν ἄλλην εὐδαιμονίαν τούτων ἀκόλουθον 

εἶναι. 
1Χ. “ Καὶ ὅλην μὲν δὴ τὴν γῆν οὕτω πεφυκέναι καὶ τὰ περὶ 

Ν ἬΒΕΕ ’ 9 πον 4 ἣ, ἈΡΟς, ἀ φνωνΝ Ἕ τὴν γῆν" τόπους δ᾽ ἐν αὐτῇ εἶναι κατὰ τὰ ἔγκοιλα αὐτῆς κύκλῳ 
ἥν ΑΕ ΄ Α Ν ΄ ἢ, 3 ͵7 περὶ ὅλην πολλούς, τοὺς μὲν βαθυτέρους καὶ ἀναπεπταμένους 

αλλ ἊΣ ων Ἐν ὦ “ 3 “ Ν Ἃ ΄ Εὴ μᾶλλον ἢ ἐν ᾧ ἡμεῖς οἰκοῦμεν, τοὺς δὲ βαθυτέρους ὄντας τὸ 
χάσμα αὐτοὺς ἔλαττον ἔχειν τοῦ παρ᾽ ἡμῖν τόπου, ἔστι δ᾽ οὗς 

Ν “Ὁ 7 Μπ. 19 ᾿ ἐν Ν 7 

καὶ βραχυτέρους τῷ βάθει τοῦ ἐνθάδε εἶναι καὶ πλατυτέρους" 
, ᾿- ΄ τοὺς “ 3 3 , “ ,ὔ τούτους δὲ πάντας ὑπὸ γῆν εἰς ἀλλήλους συντετρῆσθαΐ τε 

πολλαχῇ καὶ κατὰ στενότερα καὶ εὐρύτερα, καὶ διεξόδους ἔχειν, 
Ν " “ . 

ἣ πολὺ μὲν ὕδωρ ῥεῖν ἐξ ἀλλήλων εἰς ἀλλήλους ὥσπερ εἰς κρα- 

τῆρας, καὶ ἀενάων ποταμῶν ἀμήχανα μεγέθη ὑπὸ τὴν γῆν καὶ 
θ “Ὁ ὑδά εἵ Ι, “ λὶ δὲ “ Ν “ ὩΝ 

ερμῶν ὑδάτων καὶ ψυχρῶν, πολὺ δὲ πῦρ καὶ πυρὸς μεγάλους 
τανε ᾧ Ν Ὗ: ἴοι ἴο Ν Ἢ Ν ποταμούς, πολλοὺς δὲ ὑγροῦ πηλοῦ καὶ καθαρωτέρου καὶ βορ- 

᾿ [Ὰ 5 ’ «ε Ν, “ ᾿ ΥἹ ὦ “Ὁ βορωδεστέρου, ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ οἱ πρὸ τοῦ ῥύακος πηλοῦ 
ε΄ κ᾿ ᾿ δὸς ἀπ α εκὰ Ὑ τας Ν ἥρέριν ἃ κ ῥέοντες ποταμοὶ καὶ αὐτὸς ὁ ῥύαξ' ὧν δὴ καὶ ἑκάστους τοὺς 

΄ τόπους πληροῦσθαι, ὡς ἂν ἑκάστοις τύχῃ ἑκάστοτε ἡ περιρροὴ 

γιγνομένη. ταῦτα δὲ πάντα κινεῖν ἄνω καὶ κάτω ὥσπερ αἰώραν 
ᾷ ἡ κα 2 “ ΚῖτΕ, ον ἡ κί Π 3.2 κ᾿ ͵΄ 

τινὰ ἐνοῦσαν ἐν τῇ γῃ᾽ ἔστι δὲ ἄρα αὕτη ἡ αἰώρα διὰ φύσιν 
τοιάνδε τινά. ἕν τι τῶν χασμάτων τῆς γῆς ἄλλως τε μέγιστον 
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"ἢ ΠῚ Ἂν Ν ΄ φΦ[κ'Χ Ὁ “ “ Ὁ 
τυγχάνει ὃν καὶ διαμπερὲς τετρημένον δι’ ὅλης τῆς γῆς, τοῦτο 
“ “ 3 Ψ' 3 Ἂ 

ὅπερ Ὅμηρος εἶπε, λέγων αὐτό 

τῆλε μάλ᾽, ἧχι βάθιστον ὑπὸ χθονός ἐστι βέρεθρον" 
ὃ καὶ ἄλλοθι καὶ ἐκεῖνος καὶ ἄλλοι πολλοὶ τῶν ποιητῶν 
Υ͂ ᾿Α Ψ 5 οἾ “Ὁ εὖ ᾿ 7’ Φ' Τάρταρον κεκλήκασιν. εἰς γὰρ τοῦτο τὸ χάσμα συρρέουσί τε 

᾿ 

πάντες οἱ ποταμοὶ καὶ ἐκ τούτον πάλιν ἐκρέουσιν" γίγνονται δὲ 
.“ ΄ι , “ ΠῚ Ν ΄“Ὰ “ ΓΝ ἡ Θ ΝῚ Ἂν. ἫΝ 

ἕκαστοι τοιοῦτοι, δι᾿’ οἵας ἂν καὶ τῆς γῆς ῥέωσιν. ἡ δὲ αἰτία 
» ῳ ΝΞ 9 “ ᾿ 5 “ εὖ 5 Ἁ , εἶ ΒΊΟΝ μή ἐστὶν τοῦ ἐκρεῖν τε ἐντεῦθεν καὶ εἰσρεῖν πάντα τὰ ῥεύματα, ὅτι 

΄ 3 " 5. Ν ΄ ν ε Ν ᾿ 5 κα ἈΝ πυθμένα οὐκ ἔχει οὐδὲ βάσιν τὸ ὑγρὸν τοῦτο. αἰωρεῖται δὴ 
Α ᾿ " 4, Ἂ Ἂν ε ὌΝ Ν ἊΝ, “Ὁ Ν ᾿ καὶ κυμαίνει ἄνω καὶ κάτω, καὶ ὁ ἀὴρ καὶ τὸ πνεῦμα τὸ περὶ 

“ ἂν » 

αὐτὸ ταὐτὸν ποιεῖ: ξδυνέπεται γὰρ αὐτῷ καὶ ὅταν εἰς τὸ 
ΑΝ ΟΥΟ5ΊΑ τὶ - ἈΝ δος . ν 3 ΣΙΝ 7ὔ 4 ΠΝ 
ἐπ᾽ ἐκεῖνα τῆς γῆς ὁρμήσῃ καὶ ὅταν εἰς τὸ ἐπὶ τάδε, καὶ ὥσπερ 

τῶν ἀναπνεόντων ἀεὶ ἐκπνεῖ τε καὶ ἀναπνεῖ ῥέον τὸ πνεῦμα. 

οὕτω καὶ ἐκεῖ ξυναιωρούμενον τῷ ὑγρῷ τὸ πνεῦμα δεινούς τινὰς 

ἀνέμους καὶ ἀμηχάνους παρέχεται καὶ εἰσιὸν καὶ ἐξιόν. ὅταν τε 

οὖν ὁρμῆσαν ὑποχωρήσῃ τὸ ὕδωρ εἰς τὸν τόπον τὸν δὴ κάτω 

καλούμενον, τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα διὰ τῆς γῆς εἰσρεῖ τε 
Ν “- δ αν Μ᾽ “Ὁ [7 4'Ἕ 9 “ Ἂς 

καὶ πληροῖ αὐτὰ ὥσπερ οἱ ἐπαντλοῦντες" ὅταν τε αὖ ἐκεῖθεν μὲν 

ἀπολίπῃ, δεῦρο δὲ ὁρμήσῃ, τὰ ἐνθάδε πληροῖ αὖθις, τὰ δὲ 
΄ὔ ΦΎ Αι Ν. “Ἂ 5 “Δ 4, Ν “ “ Ά, 3 Ν πληρωθέντα ῥεῖ διὰ τῶν ὀχετῶν καὶ διὰ τῆς γῆς, καὶ εἰς τοὺς 

τόπους ἕκαστα ἀφικνούμενα, εἰς οὗς ἑκάστους ὁδοποιεῖται, 
7 Ν 7 ε οὗ Ν Ζ ἴω 3 

θαλάττας τε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς καὶ κρήνας ποιεῖ" ἐν» 
“ ἈΝ , ΄ Ν “ “ Ν Ἶ , 

τεῦθεν δὲ πάλιν δυόμενα κατὰ τῆς γῆς, τὰ μὲν μακροτέρους 
᾿ς Ἃ Ν ’ὔὕ Ἶ Ν 3 ͵ Ἀ ’ὕ 

τόπους περιελθόντα καὶ πλείους, τὰ δὲ ἐλάττους καὶ βραχυτέ- 

ρους, πάλιν εἰς τὸν Τάρταρον ἐμβάλλει, τὰ μὲν πολὺ κατωτέρω 
Ε 2 »“" Ν Ν 5 , 4 Ἂν ς ,7ὔ 3 “ “Ἂ 

ἢ ἐπηντλεῖτο, τὰ δὲ ὀλίγον" πάντα δὲ ὑποκάτω εἰσρεῖ τῆς 
3 “ Ν Υ Ν Ν Ὁ 5 “-“ 539 ΕΠ ν 

ἐκροῆς. καὶ ἔνια μὲν καταντικρὺ ἣ εἰσρεῖ ἐξέπεσεν, ἔνια δὲ 
Ν Ν δ 4..ἢς 3 » ᾿ ῥἐὶὰὶὰ ϑ' ΄ ’ 

κατὰ τὸ αὐτὸ μέρος" ἔστι δὲ ἃ παντάπασιν κύκλῳ περιελθόντα, 
ἊἋἊ ὦ ἍἊ Ν 7 ΄ Ἀ Ν ΄“". [2 « 

ἢ ἅπαξ ἢ καὶ πλεονάκις περιελιχθέντα περὶ τὴν γῆν ὥσπερ οἱ 

ὄφεις, εἰς τὸ δυνατὸν κάτω καθέντα πάλιν ἐμβάλλει. δυνατὸν 
᾽ὔ εν « 4 νὰ “Ἂ ΄ 

δέ ἐστιν ἑκατέρωσε μέχρι τοῦ μέσου καθιέναι, πέρα δ᾽ οὔ" 

ἄναντες γὰρ ἀμφοτέροις τοῖς ῥεύμασι τὸ ἑκατέρωθεν γίγνετα: 

μέρος. 



υΗ. Ἐς ὑπ Ὁ». 112, 119. θ0 

ΠΧ1. “Τὰ μὲν οὖν δὴ ἄλλα πολλά τε καὶ μεγάλα καὶ παν- 
Ν πὶ; αν ἍἝ ,.ϑ. "ν 5 2 Ψ' “ τοδαπὰ ῥεύματά ἐστι" τυγχάνει δ᾽ ἄρα ὄντα ἐν τούτοις τοῖς 
-“" Α ἃ Ν πῖ. ἐν π᾿ Ν » ΠΥ 9 , πολλοῖς τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα, ὧν τὸ μὲν μέγιστον καὶ ἐξωτάτω 

Ν Υ͂ Ἂς ᾿ς ε Ψ; 2 ἤ 5 Ἕ ὮΝ ῥέον περὶ κύκλῳ ὃ καλούμενος ᾿ῶκεανός ἐστιν, τούτου δὲ κατ- 
Ν ΣΦΕ. ,ὕ ε͵, , ΄ ἃ ἡ δὲ Ὁ Ὁ ΄ δι κα αντικρὺ καὶ ἐναντίως ῥέων ᾿Α χέρων, ὃς δι’ ἐρήμων τε τόπων ῥεῖ 

μὰ Ἀ ἢ ἌΣ ᾿ς “Ἁ ) 2. 3 Ν 7ὔ 2 “ Ν 

ἄλλων καὶ δὴ καὶ ὑπὸ γῆν ῥέων εἰς τὴν λίμνην ἀφικνεῖται τὴν 

᾿Αχερουσιάδα, οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαὶ τῶν πολλῶν 
᾿Ὶ 
ἀφικνοῦνται καί τινας εἱμαρμένους χρόνους μεΐίνασαι, αἱ μὲν 

᾽ν « ἈΝ ᾿ς , 2 Ϊά 3 οΥ μακροτέρους, αἱ δὲ βραχυτέρους, πάλιν ἐκπέμπονται εἰς τὰς 

τῶν ζῴων γενέσεις. τρίτος δὲ ποταμὸς τούτων κατὰ μέσον 
3 ΄ Ν 2 Ἧς “ 2 “Ἂ 2 Α͂ 5 7 ἐκβάλλει, καὶ ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς ἐκπίπτει εἰς τόπον μέγαν 
πυρὶ πολλῷ καιόμενον, καὶ λίμνην ποιεῖ μείζω τῆς παρ᾽ ἡμῖν 

θαλάττης, ζέουσαν ὕδατος καὶ πηλοῦ" ἐντεῦθεν δὲ χωρεῖ κύκλῳ 
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θολερὸς καὶ πηλώδης, περιελιττόμενος δὲ τῇ γῇ ἄλλοσέ τε Β 
» κε Ν δ ον δι ΄ὕ ΄ὕ » ἀφικνεῖται καὶ παρ᾽ ἔσχατα τῆς ᾿Αχερουσιάδος λίμνης, οὐ 

’ ττὰ “ ἃ εΥ ἣ᾿ ’, ι Ν ἴω συμμιγνύμενος τῷ ὕδατι" περιελιχθεὶς δὲ πολλάκις ὑπὸ γῆς 
2 ΄ ΄  - ΄, τ᾿ "ἢ Ν ΠῚ » ,ὕ 
ἐμβάλλει κατωτέρω τοῦ Ταρτάρου" οὗτος δ᾽ ἐστὶν ὃν ἐπονομά- 

᾿ 4 - εν ε ς᾽... » 7 ζουσιν ἸΠυριφλεγέθοντα, οὗ καὶ οἱ ῥύακες ἀποσπάσματα 

ἀναφυσῶσιν ὅπῃ ἂν τύχωσι τῆς γῆς. τούτου δὲ αὖ καταντικρὺ 

ὗ τέταρτος ἐκπίπτει εἰς τόπον πρῶτον δεινόν τε καὶ ἄγριον, ὡς 

λέγεται, χρῶμα δ᾽ ἔχοντα ὅλον οἷον ὃ κυανός, ὃν δὴ ἐπονομά- 
᾿ Ν ἥς Ἃ [] “Ὁ «ε ε ἢ 2 ΄ 

ᾧουυσι Στύγιον, καὶ τὴν λίμνην, ἣν ποιεῖ ὃ ποταμὸς ἐμβάλλων, 

Στύγα" ὃ δ᾽ ἐμπεσὼν ἐνταῦθα καὶ δεινὰς δυνάμεις λαβὼν ἐν τῷ 

ὕδατι, δὺς κατὰ τῆς γῆς, περιελιττόμενος χωρεῖ ἐναντίος τῷ 
΄ Ά, » »"»" 2 ΄“ 2 ΄ ἂν 3 

Πυριφλεγέθοντι καὶ ἀπαντᾷ ἐν τῇ ᾿Αχερουσιάδι λίμνῃ ἐξ 
3 ’ὔ Ν ϑῸλ Ν ͵ { 5 Ν »: 3 Ν ἢ ἐναντίας" καὶ οὐδὲ τὸ τούτου ὕδωρ οὐδενὶ μίγνυται, ἀλλὰ καὶ 

οὗτος κύκλῳ περιελθὼν ἐμβάλλει εἰς τὸν Τάρταρον ἐναντίος τῷ 

Πυριφλεγέθοντι" ὄνομα δὲ τούτῳ ἐστίν, ὡς οἱ ποιηταὶ λέγουσιν, 

Κωκυτός. 

ΠΧῚ11. “Τούτων δὲ οὕτως πεφυκότων, ἐπειδὰν ἀφίκωνται οἱ 
΄ 3 , Γ Ὸ ε ΄, “ , τετελευτηκότες εἰς τὸν τόπον οἵ ὁ δαίμων ἕκαστον κομίᾷε, 

“ Ν ΄ {72 “Ἂ Ἀε ᾿ ὦ ͵ὔ Ν 

πρῶτον μὲν διεδικάσαντο οἵ τε καλῶς καὶ ὁσίως βιώσαντες καὶ 
ςε Ψ »ν Η Ν Ἂ Ὁ ΄ ΄ μὰ οἱ μή. καὶ οἱ μὲν ἂν δόξωσι μέσως βεβιωκέναι, πορευθέντες 

ΡΗΖΏ. 0 
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ΓΕ ὃ ΤᾺ, ΄ ΕῚ ΄ὔ δ᾽ ἮΣ 4. ΘΙ ΤῈ ΨῸΣ ἀλονς 
ετι τὸν χεροντα, ἀναβάντες α θὴ αὐυτοις οχήηματα εστιν, επι 

΄, » ΝᾺ 3 ἈΝ ΄, .- οἰϑυτον 3 ΄. "2 Ν 

τούυτων ἀφικνοῦνται εἰς 71) λίμνην, και εκει οἰκουσὶ ΤΕ Και 

, Ἂ 3 ἦ αὶ ’ὔ 3 , μὴ 

καθαιρόμενοι τῶν τε ἀδικημάτων διδόντες δίκας ἀπολύονται, εἴ 
, »Σ ΩΨ “Ἂ 3 Ἂ Ἁ . τὸ Ὃ 

τίς τι ἠδίκηκεν, τῶν τε εὐεργεσιῶν τιμὰς φέρονται κατὰ τὴν 
9537 “ [ ἢ ΄ 3 ΄ " Ν Ἂς, ὥ 

ἀξίαν ἕκαστος" οἱ δ᾽ ἂν δόξωσιν ἀνιάτως ἔχειν διὰ τὰ μεγέθη 
“ ε 7 Ν ὮἜ » ᾿ Ἕ Ἂ “ 

τῶν ἁμαρτημάτων, ἢ ἱεροσυλίας πολλὰς καὶ μεγάλας ἢ φόνους 
5 7 Ν ῇ Ν 2 ΄ Ἂ " ῳ 

ἀδίκους καὶ παρανόμους πολλοὺς ἐξειργασμένοι ἢ ἄλλα, ὅσα 

τοιαῦτα τυγχάνει ὄντα, τούτους δὲ ἡ προσήκουσα μοῖρα ῥίπτει 
5 Ν. ᾽ὔ [ Υ 3 Ψ “Ὁ ι᾿ Ψ 5 

εἰς τὸν Τάρταρον, ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν. οἵ δ᾽ ἂν ἰάσιμα 
4 Α ἣς ΄ ς ΄ Ἑ 7 τ Ν 

μέν, μεγάλα δὲ δόξωσιν ἡμαρτηκέναι ἁμαρτήματα, οἷον πρὸς 
΄ ΕΝ] » Ὁ δὴν “Ἂ Ψ ὰ Ψ Ν ΄ 

πατέρα ἢ μητέρα ὑπ᾽ ὀργῆς βίαιόν τι πράξαντες, καὶ μεταμέλον 
“ 5 ϑ' Ὁ 

αὐτοῖς τὸν ἄλλον βίον βιῶσιν, ἢ ἀνδροφόνοι τοιούτῳ τινὶ 

ἄλλῳ πρόπῳ γένωνται, τούτους δὲ ἐμπεσεῖν μὲν εἰς τὸν Τά υ τρόπῳ γ ᾿ ς δὲ ἐμ μὲν εἰς ρ- 
ταρον ἀνάγκη, ἐμπεσόντας δὲ αὐτοὺς καὶ ἐνιαυτὸν ἐκεῖ γενο- 

΄ 2 7 ἣ “ Ἂς Ν 3 ’ μ᾿ ᾿, 

μένους ἐκβάλλει τὸ κῦμα, τοὺς μὲν ἀνδροφόνους κατὰ τὸν 

Κωκυτόν, τοὺς δὲ πατραλοίας καὶ μητραλοίας κατὰ τὸν Π|υρι- 

φλεγέθοντα: ἐπειδὰν δὲ φερόμενοι γένωνται κατὰ τὴν λίμνην 
ἥν Ν ᾿ 5 “Ὁ “ὦ ν» Ἀ “Ὁ ε ᾿ «4 

τὴν ᾿Αχερουσιάδα, ἐνταῦθα βοῶσί τε καὶ καλοῦσιν, οἱ μὲν οὗς 
ἃν ε Ν ἃ “ 7 Ὁ 8 , κ᾿ 

ἀπέκτειναν, οἵ δὲ οὗς ὕβρισαν, καλέσαντες δ᾽ ἱκετεύουσι καὶ 

δέονται ἐᾶσαι σφᾶς ἐκβῆναι εἰς τὴν λίμνην καὶ δέξασθαι, καὶ 
Ἂς Ν ᾿ς 2 [4 τῳ Ν 7 “Ὁ “Ἂ » 

ἐὰν μὲν πείσωσιν, ἐκβαίνουσί τε καὶ λήγουσι τῶν κακῶν, εἰ 

δὲ μή, φέρονται αὖθις εἰς τὸν Τάρταρον καὶ ἐκεῖθεν πάλιν εἰς 

τοὺς ποταμούς, καὶ ταῦτα πάσχοντες οὐ πρότερον παύονται, 
Ν Ἂ ᾽ὔ Δ ΕΣ 4 “ Ἂ Ἑ ᾽ὔ ε “ 

πρὶν ἂν πείσωσιν οὗς ἠδίκησαν" αὕτη γὰρ ἡ δίκη ὑπὸ τῶν 

δικαστῶν αὐτοῖς ἐτάχθη. οἵ δὲ δὴ ἂν δόξωσι διαφερόντως πρὸς 
ες 4 “Ὁ Ὁ ΄ὔ 3 ε [φ- "ἢ “Ἂ 7ὔ “Ἃ ΕῚ “ 

τὸ ὁσίως βιῶναι, οὗτοί εἰσιν οἱ τῶνδε μὲν τῶν τόπων τῶν ἐν τῇ 
Ν ΡΩΙ ’ ὌἋΝ Φ λ ΄ σ ’ὔ 

γῇ ἐλευθερούμενοί τε καὶ ἀπαλλαττόμενοι ὥσπερ δεσμωτηρίων, 
ΕἸΣ Ν᾿, 3 Ἂς Ν » 3 ’ἢ ἈΝ δ᾽ αὶ ΓΝ 

ἄνω δὲ εἰς τὴν καθαρὰν οἴκησιν ἀφικνούμενοι καὶ ἐπὶ γῆς 
᾽ ΄ Ἂ ᾿Ἶ ἢ; σὲ ε ͵, ε ᾿ς ΄, 

οἰκιζόμενοι. τούτων δὲ αὐτῶν οἱ φιλοσοφίᾳ ἱκανῶς καθηρά- 

μενοι ἄνευ τε σωμάτων ζῶσι τὸ παράπαν εἰς τὸν ἔπειτα χρόνον, 
ἈΝ » 5 7 Υ 7 Υ͂ 5 “ «“ δι 

καὶ εἰς οἰκήσεις ἔτι τούτων καλλίους ἀφικνοῦνται, ἃς οὔτε 
διά “Ἁ " ε ΄ ε Ν 2 - ’ Ι Ἀ 

ῥᾷάδιον δηλῶσαι οὔτε ὁ χρόνος ἱκανὸς ἐν τῷ παρόντι. ἀλλὰ 
,ὕ κυ δν π᾿ ΡΝ , ΡῚ ͵ - ἂν 

τούτων δὴ ἕνεκα χρὴ ὧν διεληλύθαμεν, ὦ Σιμμία, πᾶν ποιεῖν, 
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4 3 “ Ν ὕὔ » .»“" ’ὔ τ ατ τα Ν Ν ὥστε ἀρετῆς καὶ φρονήσεως ἐν τῴ βίῳ μετασχεῖν" καλὸν γὰρ 

τὸ ἄθλον καὶ ἡ ἐλπὶς μεγάλη. 

ΠΧΠ17Π. “Τὸ μὲν οὖν τοιαῦτα διισχυρίσασθαι οὕτως ἔχειν, Ὁ 

ὡς ἐγὼ διελήλυθα, οὐ πρέπει νοῦν ἔχοντι ἀνδρί" ὅτι μέντοι ἢ 
Ἐπ κῶς τ κ΄Ἅᾶ23.» Ἐκ Ἂς ἤν δι - τἂν αἶ τὰ πον ταῦτ᾽ ἐστὶν ἢ τοιαῦτ᾽ ἄττα περὶ τὰς ψυχὰς ἡμῶν καὶ τὰς οἰκήσεις, 

γ" ἔχ 52 7 ΄ ε δ ΄ὕ 3. κ“ Ἀ ΄ ἐπείπερ ἀθάνατόν γε ἡ ψυχὴ φαίνεται οὖσα, τοῦτο καὶ πρέπειν 
- ἣν. Ὁ» “-“ 3 7 [7 δ) Ἂν Ν 

μοι δοκεῖ καὶ ἄξιον κινδυνεῦσαι οἱομένῳ οὕτως ἔχειν" καλὸς γὰρ 
ε [4 ὃ ᾿ Ν Ν Ν φ) “ 2 ὃ ε Ἰξὴ ὃ Ν δὴ ὃ κίνδυνος" καὶ χρὴ τὰ τοιαῦτα ὥσπερ ἐπᾷάδειν ἑαυτῷ, διὸ δὴ 
᾿ Ν 4 , Ν “ 3 Ἂν ,ὔ Χ ω ἔγωγε καὶ πάλαι μηκύνω τὸν μῦθον. ἀλλὰ τούτων δὴ ἕνεκα 
0 ω Ν Ν ᾿ ψὸ- “ “ἰιν [7 2 - χὰ» Ν αρρεῖν χρὴ περὶ τῇ ἑαυτοῦ ψυχῃ ἄνδρα, ὅστις ἐν τῷ βίῳ τὰς 

Ν " «ε Ν μὴ Ν ΟἿ [πὶ Ν “ ΄ μ μὲν ἄλλας ἡδονὰς τὰς περὶ τὸ σῶμα καὶ τοῦς κόσμους εἴασε Κ᾿ 
’΄ « 2 ΄ Ν Ἂν ΄, »"Ἤ ε » 

χαίρειν, ὡς ἀλλοτρίους τε ὄντας, καὶ πλέον θάτερον ἡγησάμενος 
9 , μ Ν Ν "ἰς ψ,, 5  ὸ ΄ὔ Ἁ ἀπεργάζεσθαι, τὰς δὲ περὶ τὸ μανθάνειν ἐσπούδασέ τε καὶ 

Ὰ ἈΝ ν" » 3 ᾽7ὔ 3 Ν “ : Ἀν . Ψ κοσμήσας τὴν ψυχὴν οὐκ ἀλλοτρίῳ ἀλλὰ τῷ αὐτῆς κόσμῳ, 
᾿ὰ ᾿ ὃ ν ᾿« ᾿" 3 ὃ ’ὔ ἡ τ ἐλ θ Ψ Ἂ Χ σωφροσύνῃ τε καὶ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνδρείᾳ καὶ ἐλευθερίᾳ καὶ 

ἰληθεί. ὕ έ ὴν εἰς “Αἰδου πορείαν, ὡς πορευσό- 118 ἀληθείᾳ, οὕτω περιμένει τὴν εἰς “Αἰδου πορείαν, ὡς πορ 
“ ε ε ΄, κα ε Ν κ Ἄν [2 ἣν ς 5 ἊΣ ΄, μενος ὅταν ἡ εἱμαρμένη καλῇ. ὑμεῖς μὲν οὖν, ἔφη, “ ὦ Σιμμία 

Ν »»)» Ν ε " 2 “ ως , ἕ 
τε καὶ Κέβης καὶ οἱ ἄλλοι, εἰσαῦθις ἔν τινι χρόνῳ ἕκαστοι 

, Ξε. Ἂς μ᾽ “Ἂ » “" Ψ) Ὰ ΜΕΥ Ἷς 7 ε πορεύσεσθε: ἐμὲ δὲ νῦν ἤδη καλεῖ, φαίη ἂν ἀνὴρ τραγικός, ἡ 
ε ΄ Ν 7 πΡν 2 ΄ Ν Ν ᾿ 

εἱμαρμένη, καὶ σχεδόν τί μοι ὥρα τραπέσθαι πρὸς τὸ λουτρόν" 

δοκεῖ γὰρ δὴ βέλτιον εἶναι λουσάμενον πιεῖν τὸ φάρμακον καὶ 

μὴ πράγματα ταῖς γυναιξὶ παρέχειν νεκρὸν λούειν. 

ΠΧΊΥ. Ταῦτα δὴ εἰπόντος αὐτοῦ ὁ ΙΚρίτων᾽ “ εἶεν, ἔφη, Β 
ς 3 π . , φν Ἃ ἌΣ ΕΝ ν ΘΡῚ ΄, Ν᾽ . κ᾿ ὦ Σώκρατες" τί δὲ τούτοις ἢ ἐμοὶ ἐπιστέλλεις ἢ περὶ τῶν 

᾿)» Ἂ Ὃ Ὁ 2 ΕΣ “ Β - 3 ͵ παίδων ἢ περὶ ἄλλον του, ὅτι ἄν σοι ποιοῦντες ἡμεῖς ἐν χάριτι 

μάλιστα ποιοῖμεν “ἅπερ ἀεὶ λέγω, ἔφη, “ὦ Κρίτων, οὐδὲν 

καινότερον" ὅτι ὑμῶν αὐτῶν ἐπιμελούμενοι ὑμεῖς καὶ ἐμοὶ καὶ 

τοῖς ἐμοῖς καὶ ὑμῖν αὐτοῖς ἐν χάριτι ποιήσετε ἅττ᾽ ἂν ποιῆτε, 
» Ἁ “Ὁ « Ὺ 35 Ν «ς “Ἂ Ἂν ΝΣ ΨΗ ΡῚ “ Ν 

κἂν μὴ νῦν ὁμολογήσητε" ἐὰν δὲ ὑμῶν μὲν αὐτῶν ἀμελῆτε καὶ 
ἈΝ 7 “ 4). 8 Ν Ἶ “ 5 τὰ ἈΝ δον 

μὴ θέλητε ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη κατὰ τὰ νῦν τε εἰρημένα καὶ τὰ ἐν 
,Ἄ4ἼἶΙ᾽ῳ,ΨΝ θ 7 Σ “,“" δὲ Ν λλὰ ε λ ͵ » -“ σ 

τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ ζῆν, οὐδὲ ἐὰν πολλὰ ὁμολογήσητε ἐν τῷ 
͵ Ν Ις ἡδὲ ΄ 7 ) « “ ἣν, 

παρόντι καὶ σφόδρα, οὐδὲν πλέον ποιήσετε. “ταῦτα μὲν 

τοίνυν πιροθυμηθησόμεθα, ἔφη, “οὕτω ποιεῖν: θάπτωμεν δέ τε 
“2 
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4 : , 

τίνα τρόπον " “ὅπως ἄν, ἔφη, “ βούλησθε, ἐάνπερ γε λάβητέ 
Ν Ἂς 2 Ψ ς ῬΝΟΝΝ λά δὲ 4 ε ἐν Ν Ν 

με καὶ μὴ ἐκφύγω ὑμᾶς. γελάσας δὲ ἅμα ἡσυχῃ καὶ πρὸς 
᾿ΘΎΝ 3 Δ τ ν Ζ 3 (θ ΝΥ ὃ Κ ’ὔ ε δ “ 

ἡμᾶς ἀποβλέψας εἶπεν" “ οὐ πείθω, ὦ ἄνδρες, ρίτωνα, ὡς ἐγὼ 

εἰμι οὗτος Σωκράτης, ὁ νυνὶ διαλεγόμενος καὶ διατάττων ἕκαστον 
“ δ ͵΄ὔ λλλ᾽ " ,ὔ εις μν “Δ "» λί 

τῶν λεγομένων, ἀλλ᾽ οἴεταί με ἐκεῖνον εἶναι, ὃν ὄψεται ὀλίγον 

ὕστερον νεκρόν, καὶ ἐρωτᾷ δή, πῶς με θάπτῃ. ὅτι δὲ ἐγὼ 
! Ἧ μ Ψ' ᾽ὔ 4 τς μι ᾽ὔ Ά, 7 

πάλαι πολὺν λόγον πεποίημαι, ὡς, ἐπειδὰν πίω τὸ φάρμακον, 
ἈΠ ΟΑΣ ἌΡ ΤῚ ἢ Ἐς 3 ἣν 2 ΄ὔ δή 

οὐκέτι ὑμῖν παραμενῶ, ἀλλ᾽ οἰχήσομαι ἀπιὼν εἰς μακάρων δὴ 

τινας εὐδαιμονίας, ταῦτά μοι δοκῶ αὐτῷ ἄλλως λέγειν, παρα- 

θ 4 4 Ν Ἔ: “ { ὃ᾽ 2 ᾿, ΡΙ ͵7ὕ θ “' 

μυθούμενος ἅμα μὲν ὑμᾶς, ἅμα δ᾽ ἐμαυτόν. ἐγγυήσασσε οὖν με 
Ν ,ὔ 4.) ἕξ Ν 5 ψ 2 ͵ὔ " ἃ -Ὁ Ν 

πρὺς Κρίτωνα, ἔφη, “τὴν ἐναντίαν ἐγγύην ἢ ἣν οὗτος πρὸς 

τοὺς δικαστὰς ἠγγυᾶτο. οὗτος μὲν γὰρ ἢ μὴν παραμενεῖν" 

ὑμεῖς δὲ ἢ μὴν μὴ παραμενεῖν ἐγγυήσασθε, ἐπειδὰν ἀποθάνω, 
5 Ν μ » 3 {2 ΄ ἜΝ ᾿ς - ᾿,  ἦ “ἊἉ 

ἀλλὰ οἰχήσεσθαι ἀπιόντα, ἵνα Κρίτων ῥᾷον φέρῃ, καὶ μὴ ὅρων 

μον τὸ σῶμα ἢ καιόμενον ἢ κατορυττόμενον ἀγανακτῃ ὑπὲρ 

ἐμοῦ ὡς δεινὰ πάσχοντος, μηδὲ" λέγῃ ἐν τῇ ταφῇ, ὡς ἢ προ- 
(θ “ Ἂ ἥν. ἢ 3. ᾿ 3" - Ν θ 4 Φ δ᾽ { 

τίθεται Σωκράτη ἢ ἐκφέρει ἢ κατορύττει. εὖ γὰρ ἰσϑι, ἢ ὃ ὃς, 
ς 35 Ὁ» 7ὔ Ἂς χῶ λέ 5 3 δὼ Ἂς “Ἂ 

ὦ ἄριστε Κρίτων, τὸ μὴ καλῶς λέγειν οὐ μόνον εἰς αὑτὸ τοῦτο 

πλημμελές, ἀλλὰ καὶ κακόν τι ἐμποιεῖ ταῖς ψυχαῖς. ἀλλὰ 

θαρρεῖν τε χρὴ καὶ φάναι τοὐμὸν σῶμα θάπτειν, καὶ θάπτειν ᾿ 
“ . ΩΣ Χ ξν οὖ λ ς ΕΣ ’ μὰ ᾿] 

οὕτως, ὅπως ἄν σοι φίλον 7 καὶ μάλιστα ἡγῃ νόμιμον εἰναι. 

[(ΧΥ͂. Ταῦτ᾽ εἰπὼν ἐκεῖνος μὲν ἀνίστατο εἰς οἴκημά τι ὡς μ ἣμ 
ε 9 “ ε “Ἃ 2 ͵7ὔ 

λουσόμενος, καὶ ὁ Κρίτων εἵπετο αὑτῳ, ἡμᾶς δ᾽ ἐκέλευε περιμε- 

νειν. περιεμένομεν οὖν πρὺς ἡμᾶς αὐτοὺς διαλεγόμενοι περὶὲ τῶν 

εἰρημένων καὶ ἀνασκοποῦντες, τοτὲ δ᾽ αὖ περὶ τῆς ξυμφορᾶς διεξι- 

όντες, ὅση ἡμῖν γεγονυῖα εἴη, ἀτεχνῶς ἡγούμενοι ὥσπερ πατρὸς 

στερηθέντες διάξειν ὀρφανοὶ τὸν ἔπειτα βίον. ἐπειδὴ δὲ ἐλούσατο 

καὶ ῥνέγθη παρ᾽ αὐτὸν τὰ παιδία---δύο γὰρ αὐτῷ υἱεῖς σμικροὶ 
᾿ Ρ ἱ μικρ 

ἦσαν, εἷς δὲ μέγας---καὶ αἱ οἰκεῖαι γυναῖκες ἀφίκοντο, ἐκείναις 

ἐναντίον τοῦ Κρίτωνος διαλεχθείς τε καὶ ἐπιστείλας ἅττα ἐβού- 
λ Ψ,  Ἶ ἴω Ν ΑἿ ’ 5 [4 3 ἴ4  Ξ--. 

λετο, τὰς μὲν γυναῖκας καὶ τὰ παιδία ἀπιέναι ἐκέλευσεν, αὐτὸς 

δὲ ἧκε παρ᾽ ἡμᾶς. καὶ ἣν ἤδη ἐγγὺς ἡλίου δυσμῶν" χρόνον 

γὰρ πολὺν διέτριψεν ἔνδον. ἐλθὼν δ᾽ ἐκαθέζετο λελουμένος, καὶ 
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οὐ πολλὰ μετὰ ταῦτα διελέχθη, καὶ ἧκεν ὁ τῶν ἕνδεκα ὑπηρέτης 
»Ἷ ἥς 9 ἌΝ, 5 οΣ 7 ἜΣ ς 3 ͵ 

καὶ στὰς παρ᾽ αὐτόν: “ὦ Σώκρατες, ἔφη, “οὐ καταγνώσομαι 
΄ς“ [2 » , μὴ ΖΦ ᾿ν 

σοῦ ὅπερ ἄλλων καταγιγνώσκω, ὅτι μοι χαλεπαίνουσι καὶ 
“ 2 ἈΝ 3 »“" ΄ ,, Ἂς ’, 

καταρῶνται, ἐπειδὰν αὐτοῖς παραγγέλλω πίνειν τὸ φάρμακον 
Ὁ ᾽ὔ “Ἂ 9 Ψ ἊΣ δῖ 9 Ν Ἂ " Υ 2 

ἀναγκαζόντων τῶν ἀρχόντων. σὲ δὲ ἐγὼ καὶ ἄλλως ἔγνωκα ἐν 

τούτῳ τῷ χρόνῳ γενναιότατον καὶ πρᾳότατον καὶ ἄριστον ἄνδρα 
2] “ ͵ “ 5» ΄ Ν Ν Ν “ 5 50) Ψ ὄγτα τῶν πώποτε δεῦρο ἀφικομένων, καὶ δὴ καὶ νῦν εὖ οἶδ᾽ ὅτι 

. 3 Ν ’ὔ’ "» Ἂς Ν ΣΙ ἡ 3 ἊΝ 5 ᾿Ξ οὐκ ἐμοὶ χαλεπαίνεις, γιγνώσκεις γὰρ τοὺς αἰτίους, ἀλλὰ ἐκεί. 
“ 5, Χ Δ κ 3 , “.}᾿ Ν χν νοις. νῦν, οἶσθα γὰρ ἃ ἦλθον ἀγγέλλων, χαῖρέ τε καὶ πειρῶ 

Ἔ Ἄς, ’ δ τ ϑκέκῷ ἥν τ ὃ Ἧς ἊΡ' ’ 

ὡς ῥᾷστα φέρειν τὰ ἀναγκαῖα. καὶ ἅμα δακρύσας μεταστρεφό- 
3 ᾽ὔ οἶ που τὶ [4 3 λέ Ν 9 δι τ μα ἈΝ 

μενος ἀπήει. καὶ ὁ Σωκράτης ἀναβλέψας πρὸς αὐτόν" “ καὶ 

σύ, ἔφη, “ χαῖρε, καὶ ἡμεῖς ταῦτα ποιήσομεν. καὶ ἅμα πρὸς 
. ἃ “Ἂ οὖ ᾿΄ 5 »“»" 5 Ὑ { ΘΝ θ ᾿- Ἂν ες ΞΖ Ν 

ἡμᾶς" “ ὡς ἀστεῖος, ἔφη, “ὁ ἄνθρωπος" καὶ παρὰ πάντα μοι τὸν 
᾿ Φ ,Ἶ ΄ ΜΝ Ἂ, ΑΔ Ψ4' 9 ΝᾺ ΨῈ ΧΝ χρόνον προσήει καὶ διελέγετο ἐνίοτε καὶ ἣν ἀνδρῶν λῴστος, καὶ 

νῦν ὡς γενναίως με ἀποδακρύει. ἀλλ’ ἄγε δή, ὦ Κρίτων, πειθώ- 
3 “ὦ ΕἾ ΄ Ν ἣν 5 δ 5 Ν μεθα αὐτῷ, καὶ ἐνεγκάτω τις τὸ φάρμακον, εἰ τέτριπται" εἰ δὲ 

μῆ, τριψάτω ὁ ἄνθρωπος. καὶ ὁ Κρίτων" “ἀλλ᾽ οἶμαι, ἔφη, 
( Ρ 3" 7 ΕΣ [νὴ ν ΦΟΡΆ, “ " ᾿ " 

ἔγωγε, ὦ Σώκρατες, ἔτι ἥλιον εἶναι ἐπὶ τοῖς ὄρεσιν καὶ οὔπω 
͵ Ν [ 2 Χ ΦΖᾺ Ἂν κι ὃν 7ὔ Ρ] ἧς ΜῈ 

δεδυκέναι. καὶ ἅμα ἐγὼ οἴδα καὶ ἄλλους πάνυ ὀψὲ πίνοντας, 
» Ν γα 3 Ὁ ΄ ᾿ Ν ΄ ἥ᾿ 

ἐπειδὰν παραγγελθῃ αὐτοῖς, δειπνήσαντάς τε καὶ πιόντας εὖ 

μάλα, καὶ ξυγγενομένους γ᾽ ἐνίους ὧν ἂν τύχωσιν ἐπιθυμοῦντες. 
᾽ ᾿ ᾿ ἸῸΝ ΡΥ Ν 2 αΣ) ς, 6. “ι ΄ 
ἀλλὰ μηδὲν ἐπείγου" ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ. καὶ ὁ Σωκράτης" 
{ 5 ͵ ΟΣ, ὦ ζ 3 ᾿ (ὦ ’ » »“» ᾿, “Ὁ “ [ Ν 

εἰκότως γε, ἔφη, “ ὦ Κρίτων, ἐκεῖνοί τε ταῦτα ποιοῦσιν, οὗς σὺ 

λέγεις, οἴονται γὰρ κερδαίνειν ταῦτα ποιήσαντες, καὶ ἔγωγε 
“ » ΄ 3 » 5ῸΝ Ά, 4. ’ὔ 5 ,7ὔ 

ταῦτα εἰκότως οὐ ποιήσω" οὐδὲν γὰρ οἶμαι κερδαίνειν ὀλίγον 
[2 Ν 3 ΕΝ 7 ἐπ Ξ 7 4.2 “ ͵ὔ 

ὕστερον πιὼν ἄλλο γε ἢ γέλωτα ὀφλήσειν παρ᾽ ἐμαυτῷ, γλιχό- 

μενος τοῦ ζῆν καὶ φειδόμενος οὐδενὸς ἔτι ἐνόντος. ἀλλ᾽ ἴθι, 

ἔφη, “πιθοῦ καὶ μὴ ἄλλως ποίει. 

ΤΧΥῚΪ. Καὶ ὁ Κρίτων ἀκούσας ἔνευσε τῷ παιδὲ πλησίον 
«ε “ Ἂν. δ “ 5 Ἀ Ν Ν 7 ’ὔὕ “" 

ἑστῶτι. καὶ ὁ παῖς ἐξελθὼν καὶ συχνὸν χρόνον διατρίψας ἧκεν 

ἄγων τὸν μέλλοντα διδόναι τὸ φάρμακον, ἐν κύλικι φέροντα 

τετριμμένον" ἰδὼν δὲ ὁ Σωκράτης τὸν ἄνθρωπον" “ εἶεν, ἔφη, “ ὦ 
βς κ κ ΄ ἢ ͵ ΄, . Ἄς ΑΝ του έλτιστε, σὺ γὰρ τούτων ἐπιστήμων, τί χρὴ ποιεῖν ; “ οὐδὲν 

11 
-- 
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2 ; » 

ἄλλο, ἔφη, “ἢ πιόντα περιιέναι, ἕως ἄν σου βάρος ἐν τοῖς 
᾽ “ 5 

σκέλεσι γένηται, ἔπειτα κατακεῖσθαι" καὶ οὕτως αὐτὸ ποιήσει." 

καὶ ἅμα ὥρεξε τὴν κύλικα τῷ Σωκράτει" καὶ ὃς λαβὼν καὶ 

μάλα ἵλεως, ὦ ᾿Εχέκρατες, οὐδὲν τρέσας οὐδὲ διαφθείρας οὔτε 
ω ͵ " “ » 3 ᾿ 4 ᾿  Ω 

τοῦ χρώματος οὔτε τοῦ προσώπου, ἀλλ᾽, ὥσπερ εἰώθει, ταυ- 
᾽ ’ὔ Ψ΄ 

ρηδὸν ὑποβλέψας πρὸς τὸν ἄνθρωπον" “ τί λέγεις, ἔφη, “περὶ 

τοῦδε τοῦ πώματος πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαΐί τινι; ἔξεστιν ἢ 
᾿ - ᾽ 3" 7 357 οὔ ; “τοσοῦτον, ἔφη, “ὦ Σώκρατες, τρίβομεν, ὅσον οἰόμεθα 

μέτριον εἶναι πιεῖν. “ μανθάνω, ἢ δ᾽ ὅς" “ ἀλλ᾽ εὔχεσθαΐί γέ 
Ἄνα “ " ’ὔ Ἂν ,» Ἂς, Υ Ν 3 ΄ που τοῖς θεοῖς ἔξεστί τε καὶ χρή, τὴν μετοίκησιν τὴν ἐνθένδε 

9 ““ ἴω 

ἐκεῖσε εὐτυχῆ γενέσθαι" ἃ δὴ καὶ ἐγὼ εὔχομαΐ τε καὶ γένοιτο 
΄ὕ γος Χο ὙΚ5Ὁ δὶ “ 2 ,ὕ Ν Σ 3 ᾿ 

ταύτῃ. καὶ ἅμ᾽ εἰπὼν ταῦτα ἐπισχόμενος καὶ μάλα εὐχερῶς 
Ἃ 3. 7 Σ 47 ἌΡακΕ “Ἂ ε ᾿ ’ὔ . 2 “ καὶ εὐκόλως ἐξέπιεν. καὶ ἡμῶν οἱ πολλοὶ τέως μὲν ἐπιεικῶς 

εν 3 "» Ἂς Ἄς, ᾽’ὔ « Ν » ᾽ὔ ’ οἷοί τε ἦσαν κατέχειν τὸ μὴ δακρύειν, ὡς δὲ εἴδομεν πίνοντά τε 
Ἂ ΄ 9 Α 3 3 5 “Ὁ Ἂ .ἶ » “Ἂ 3 Ν καὶ πεπωκότα, οὐκέτι, ἀλλ᾽ ἐμοῦ γε βίᾳ καὶ αὐτοῦ ἀστακτὶ 

2 ’ »Ἷ ͵ [2 5 ͵ 5 Ἕ » ’ὔ » 

ἐχώρει τὰ δάκρυα, ὥστε ἐγκαλυψάμενος ἀπέκλαιον ἐμαυτόν" οὐ 
Ν ᾿ 2 »“» Ἂ Ρ] Ν Ν 5 ἴω 2 ] ,Ἶ 8 ’ 

γὰρ δὴ ἐκεῖνόν γε, ἀλλὰ τὴν ἐμαυτοῦ τύχην, οἵου ἀνδρὸς ἑταίρου 
2 , ΕΣ ε ᾿ ») Ν » ω] 2 ν᾿ 3 

ἐστερημένος εἴην. ὃ δὲ Κρίτων ἔτι πρότερος ἐμοῦ, ἐπειδὴ οὐχ 

οἷός τ᾽ ἣν κατέχειν τὰ δάκρυα, ἐξανέστη. ᾿Απολλόδωρος δὲ καὶ 
» δὸς ἐν θ ’ὔ δὲ 2 ᾽ὔ ὃ ἴ. ἈΝ δὴ ν᾿ 6 

ἐν τῷ ἔμπροσθεν χρόνῳ οὐδὲν ἐπαύετο δακρύων, καὶ δὴ καὶ τότε 
3 4 ΄ Ν » Ἂ 9847 [2 5. "Σ 

ἀναβρυχησάμενος κλαίων καὶ ἀγανακτῶν οὐδένα ὅντινα οὐ κατέ- 
“Ὁ ὦ 7] Ἢ “ 3 » »“ ’ὔ 

κλασε τῶν παρόντων πλήν γε αὐτοῦ Σωκράτους. ἐκεῖνος δέ 
ἐπ ΎῪ ε ἾΣ 2 60 7 Ἄν ,ὔ Ξ { ’ὔ 
οἷα, ἔφη, " ποιεῖτε, ὦ θαυμάσιοι. ἐγὼ μέντοι οὐχ ἥκιστα τούτον 

ἕνεκα τὰς γυναῖκας ἀπέπεμψα, ἵνα μὴ τοιαῦτα πλημμελοῖεν" καὶ 
ἧς ᾿] ᾿ [2 » 5 ,ὔ Ν “Ἂ » ᾿] «ε ’ὔ 

γὰρ ἀκήκοα, ὅτι ἐν εὐφημίᾳ χρὴ τελευτᾶν. ἀλλ᾽ ἡσυχίαν τε 

ἄγετε καὶ καρτερεῖτε.᾽ καὶ ἡμεῖς ἀκούσαντες ἠσχύνθημέν τε καὶ 
) ᾿ ἀ “ ὃ 2 « δὲ λθ ᾽7ὔ » ὃ ’ὔ ε δὶ ᾽ὔ 

ἐπέσχομεν τοῦ δακρύειν. ὁ δὲ περιελθών, ἐπειδή οἱ βαρύνεσθαι 
ΕΙΣ Ν ἐλ (0 “ ᾿ Ψ Ν » ’ὔ’ ες » 

ἔφη τὰ σκέλη, κατεκλίθη ὕπτιος" οὕτω γὰρ ἐκέλευεν ὁ ἄν- 

θρωπος" καὶ ἅμα ἐφαπτόμενος αὐτοῦ οὗτος ὁ δοὺς τὸ φάρμακον, 

διαλιπὼν χρόνον ἐπεσκόπει τοὺς πόδας καὶ τὰ σκέλη, κἄπειτα 
ὃ ΄ » “ - “ὃ " 3» » θά ἊΣ ᾽ 5 

σφόδρα πιέσας αὐτοῦ τὸν πόδα ἤρετο, εἰ αἰσθάνοιτο" ὃ δ᾽ οὐκ 

ἔφη" καὶ μετὰ τοῦτο αὖθις τὰς κνήμας" καὶ ἐπανιὼν οὕτως ἡμῖν 
, Ὁ» ὡ ΄, , Ν - Ν 3. ΝΕ τὰν ᾿ 
ἐπεὸεικνύυτο, οτι ψύχοιτό τε και πΉγνυτο. και αὐὑτος ἭΠΤΕΤΟ και 
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“- “ 3 ᾿ς Ά, ᾽ῃ [4 Ψ Δ ΟΣΕΝ 7 3 ͵ εἶπεν, ὅτι, ἐπειδὰν πρὸς τῇ καρδίᾳ γένηται αὐτῷ, τότε οἰχήσεται. 
"» 3" ’ὔ Φ Δ, Ν Ν ρει ἡ ἐν »Ἶ ἤδη οὖν σχεδόν τι αὐτοῦ ἣν τὰ περὶ τὸ ἦτρον ψυχόμενα, καὶ 
Σ᾽ ΄ 2 ΄ ΄ τ Δ Ἀ ᾿ 
ἐκκαλυψάμενος ---ἐνεκεκάλυπτο γάρ- -εἶπεν, ὃ δὴ τελευταῖον 

ἐφθέγξατο" “ ὦ Κρίτων, ἔφη, “τῷ ᾿Ασκληπιῷ ὀφείλομεν ἀλεκ- 

τρυόνα" ἀλλὰ ἀπόδοτε καὶ μὴ ἀμελήσητε.᾽ “ ἀλλὰ ταῦτα, ἔφη, 

“ἔσται, ὁ Κρίτων: “ἀλλ᾽ ὅρα, εἴ τι ἄλλο λέγεις. ταῦτα 
» β ΕῚ φὲ 5ῸΝ ᾿ 2 ΄’ 2 ᾽ 3 ,΄ ν 

ἐρομένου αὐτοῦ οὐδὲν ἔτι ἀπεκρίνατο, ἀλλ᾽ ὀλίγον χρόνον 
ἡ το ὦν ͵ ἈΝ ἘΠ᾿ 3. ΕἸ ΡΑΌΚ ὙΨΕΡΑ ν ἃ διαλιπὼν ἐκινήθη τε καὶ ὁ ἄνθρωπος ἐξεκάλυψεν αὐτόν, καὶ ὃς 

Ν ΝΜ 3, 9. Χ  Φ.: 7, ΄ Ν ’ὔ Ἁ 

τὰ ὄμματα ἔστησεν" ἰδὼν δὲ ὁ Κρίτων συνέλαβε τὸ στόμα καὶ 

τοὺς ὀφθαλμούς. 

ΤΧΎΤΙ. Ἥδε ἡ τελευτή, ὦ Ἐχέκρατες, τοῦ ἑταίρου ἡμῖν 
5. 3 ΄ « «ε -“ - " [φ] ᾿ Φ 2  ς 

ἐγένετο, ἀνδρός, ὡς ἡμεῖς φαῖμεν ἄν, τῶν τότε ὧν ἐπειράθημεν 
᾿α ω ν»ν , . Γά ἀρίστου; καὶ ἄλλως φρονιμωτάτου καὶ δικαιοτάτου. 





ΝΟΤῈ δ. 

ΝΌΟΤΕ.---ΑἸ. τοῦουβ ὑο Θαοοᾶν πη 5 ϑοποοῖ ΟὙοοῖς Οταπιηιαν (ΜΔΟΙΆΊ]]18η, 88. 6α.). ΤῊΟ 
βϑούίοηδὶ Πα ὈΘΓ Πρ ἰβ5 ὕΠ6 βδῖὴ6 ἴῃ 6.6., ὁ.6., ἀοοα γγ]ὴ 5 ἸΔΥΡῸῚ ΟὙοῖς ΟὙαπιηιαΥ (68. 
Β81η6 ΡῈ Ὀ]15Π67), ἴῃ γγῖοἢ ὕπ86 δα ναπορα βυπαθηῦ ψ}1}1] ἢ πὰ {Ὰ]1ῈΓ ΘΧΡΙΘηδύϊΟΠ5 δηά 
ΤΊΟΓΘ ΘοΟρΡίοα5 1ΠΠϑύταῦοι5Β. Α ὕ8 016 οἵ ὕΠ8 τηογ αἰ ἢ]οα]ῦ γ ΘΓ Ὁ-ΤΟΥΤΩ 5 γ7111] Ὀ6 Τουπ ἃ 
ἴῃ 8ὴ ΑΡΡβῃαϊχ 

Μ.Α.Ῥ. γϑίθυβ ο ῬΥΟΪΤΌΒΒΟΥ δοβορ ΜΑΥΟΥ Β ϑἰείον, ὁ Αποὶοηέ Ῥ]υ]οδορἤ 7γοηι 
Ὑ]ιαΐο5 ἰο Οἵοοῦο, ὝΏΟΒΘ ΘΑΥ] ΘΓ Ῥᾶσ 685 σῖνθ ἃ Τϑϑα8 16 ΡΌΠΘΙΆΙ ΒΌΓΝΟΘΥ οὗ τοῖς 
ὑπουρμῦ ἄονῃ ἤο {ΠῸ {ΐτηθ οἵ Ρ]αῦο, πᾶ ὑπὰ85 ΒΡΡΙθιηθῃηῦ νυμαῦ 15. βαϊα ὕῃθγθοῦ ἰπ 
{πὸ ᾿πγτοάπούϊοη υνὶῦἢ Ῥαγύϊου]δν γΘίθγθηοθ ὕο 105 Ὀθασησ οα ὕπΠ6 Ρμαξᾶο. ἘῸΣ 
ῬΙαῦο Ὠϊπη56 11, 566 ὑπ Τπὐγοάπούϊοῃ : ὕη6 τηοϑῦ 56] ραγί οὐ ῬΥΟΐθββου ΜΔΥΟΤ 5 
δοσοσπῦ οὗἩ Πΐτη 5 οΘοηΐαϊηθα ἴῃ Ρῃ. 758-88 οἵ Π15 ϑ,είοῦ. ΒΌΣΌΠΘΙ ᾿Π]ΟΥπηιαύϊομ, θοῦ 
85 ΓΟΡΑΓΒ ΘΑΥ ΠΟΙ ὉΠ ΉΚΟΥΒ ἃ Πα ἃ5 ΓοραυΒ. ὕη6 ΟΠμδγδοῦθγβ ἴῃ ὑπ Πίβϑ]οστιθ, νυ] ὍΘ 
Τουπᾶ ἴῃ {Π6 Τπᾶθχ οἵ ΡΓΟΡΟΙ ΝϑΙη68 δὖῦ ὕΠ8 6π4 οὗὁὨ ὕπ8 νοϊῃπηθ, ΒῸΓ {Π6 Ὀοποῆῦ οὗ 
ὕμοβθ ἰηὐοσγοϑύθα ἴῃ Οὔ ΘΓ ὈΓΔΠΟΠ 68 οὗ {Π6 βυ ͵]οῦ-τηδύου, 8. ἴθ ΓΘ ΘΓ  ΠΟ65 παν 8150 
μόρᾳ τηδϑὰθ ὅο 5ΌΟ βύαπαδγα ὑθχῦ-ὈΟΟΚΒ 85 ΜΙ|]8 Γοσίο διὰ ΘῈ] γ5 Οτίηε5 ο 
Ῥεγψοϊιοϊοσ. 

ΤΙ. 671Α. αὐτος: ““ἷπ ῬΘυβο.᾽᾽ Οδη στοὰ {6]] 18 88 ἃΠπ ΘΥ6-Ὑ 1658, 
ΟΥ ΟΠΪΡ ἔτότὴ ἈΘΆΥΒΑΥ ἢ 

τὸ φάρμακον : ἐ.6., ὨΘΙΉ]ΟΟΙς (κώνειον), ὈΥ τ! ΠἸκΠρ᾽ τυ ΒΙΟῊ. ΟΥ̓ τα Π818 
ΘΙ Ῥαΐ ἴο ἀθαίῃ αὖ Αἴθθηβ. ἘῸΣ [Π6 ΠΙΔΠΠΕΡ οὗ ἰαἸεῖπρ' 10, 566 ΟἾδρ. 
ΤΧΥΙ. ; ἴον {Π6 οἰτουτηβύδποθ ἈΠΘΡ ΒΙΟῊ οογαύθβ νγὰβ οοπάθιηηθα ἴο 
ασ]ηῖς 10, 580 Τπᾶθχ 8.ν. ἃπα Τηϊγοἀπούϊομ, ᾧ ὃ. 

τί... ἅττα: ἴογ [6 οἤδηρθ ἔγοπὶ ΒΙΠΡΊ]Ὲ7 ἰο Ῥ]ΌΓΤΆ], ὙΥΠ]ΟῊ 18 ὉΥ͂ 
ΠΟ ΤΏΘΆΤΠΒ ΤαΤΘ ἴῃ σϑθκ, οἵ. ϑόρῃ. “πέΐφονιο, 707--10, ΘΥΘ ὅστις 18 
ἰαῖκθτι ὉΡ Ὁ οὗτοι. 

ἡδέως ἄν ἀκούσαιμι: “1 σπου]ᾶ ρἼΔαΙΥ Ἠθαν.᾽᾽ ἘῸΥ {Π8 ορῥαξϊνθ 
ΙΔ ἂν, 5600 α. ᾧ 220,2. Τί [5 Β΄ΠΩΡῚΥ ἃ ΘΟΠΙ[10Π8] βθηΐθποθ, τ ἢ 
{86 Ῥχοίαϑβιβ ΒΌ Ῥσυθϑβθαᾶ, βουιῃθῦτηθβ 0816 α μοΐοηϊαϊ. 

τῶν πολιτῶν Φλιασίων : {115 ΡοΒΙ[(1ο0η. οὗ {Ππ0 δ 7 Θοὔϊνθ 15 χαϊδο 818] 
ΙΓ ΠΔΕ1ΟΠ81 ΠϑΙηΘΒ. 

ἐπιχωριάζει.. . ᾿Αθήναζε: ““18 Βίαγπρ' αὖ ΑἰΠ6η5.᾽ ΤῈ6 ἐουπιῖπα- 
ἰΐοι -(ε ΘΧΡΥΙΘΒΒΘΒ τηούϊοη ἴο, ἃ Πα 108. 856 ἤΟΥΘ ΜΙ ἃ νου οὗ γτοϑύ 15 
Κηονη ἃ5 {Π6 Φγεσηαρέ (ὐογδέγμοίϊογ. . .. Τῦ μὰ8 ὍΘΘη ὑποιρηῦ ἐμαῦ {μ8 
Θδ86 ΟὗἨ {818 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ᾿πίθγοουυβθ γὰ8Β ὕπ6 Οὐ απ ΑΥ̓ ΔΙ, Β.0. 
994--8ὃ87 : 566 Τηἰτοἀαοίϊουι,, ὁ ὃ (2). 

χρόνου συχνοῦ: ““ΤῸΥ ἃ Ἰοηρ' {ϊπη0.᾽ Α ρον ΘΧΡΥΘΕΒΙ Πρ ἔΐηι6 
εοἰέμιη ἐὐλιοῖ, , οπ9 οὗ {116 νᾶυ]θύ188 οὐ [Π 8 ραυυξνο σϑηϊνο, αὶ. ὁ 179. 

ῬΗΛΈΘΡ. 7 
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ὅστις ἂν... οἷός τ᾽ ἣν : [Π8 ἂν ἄο68 ποῦ ΡῸ ΟἸΟΒΘΙΥ ὙΠ ὅστις, ἴον 
[μθπ {μ9 νϑυῦ ψου]ᾶ Ὀ6 βιιθ] απούϊνο (α.. ᾧ 207, 2), Ὀὰὺ ῖθἢ ἦν, “ΕΟ 
ψου]α Ὀ6 809 ᾽΄᾽; 866 8180 α΄. ᾧ 208, ὃ; ὁ 222. 

δὅ1Β. ἀποθάνοι : {μ6 τϑρῸ]8: ορίαἰϊνο πῃ Οταύϊο ΟὈ] δ, αὔίου ἃ ραβὺ 
[6186 ; 866 Ὁ. ᾧ 242 (). 

φράζειν : ““ἴο {611᾽"᾽; αἰδύϊπρ θη ἔτοτα φράζεσθαι, ““ἴο ἐμῖπκ οὗ, 
“ὁ ἴο ροπαογ.ἢ 

ὅ8Α. τὰ περὶ τῆς δίκης : ἃ [111 ἀοοοιπῦ οὗἨ ΜΈΪΟΝ 18 αίνθη ἴῃ {π6 
«Αροϊοσία : 866 ἴοο Ἰπάρχ, 8.0. δοογαίθδ. 

Νοίθ ὑπαῦ {86 βυθή]θοῦ οὗ {μ8 τϑ]δίῖνθ οἴδαβθ 18 Ῥὰῦ ἃ8 86 ορ͵θοῦ οὗ 
Ῥυϊποῖραὶ οααβθ. ΤῊΪΒ 18 9ὁη6 οὗἩ {Π8 οομητηοπθϑῦ ὑγ}688 οὗ Αγ αοέϊον! ἴῃ 
ΟὝΘΘΚ ; ὁΡ. 8180 6. ὁ 164. 

καὶ ἐθαυμάζομέν γε: “γ65, ἃΠἃ ψ͵χὸ ψ6γ6 δϑύομϑῃϑα." καί ΒΌΡΡΙ6- 
τηθπῦβ, γε σουγθοῦβ ; οἵ, ὅ8}) Ὀοϊον, καὶ πολλοί γε. ὡς ᾽ν" 

πολλῷ ὕστερον : ἀαἰίνθ οὗἩ ΤΠ Π6 1, ΘΧΡΥΘΒ51ηρ; ᾿Ἰτηϊ ; εἢ, 6: ὁ 188, 2. 
ΤῊ 6 1πύου γα] τνᾶβ, ἃ8 ψἯ Ιθᾶσπ ἔσοιη ΧΘΠΟΡΒΟΙ, ὑπισὺν ἀΑΥ8. 

φαίνεται ἀποθανών ΘΧΡΥΘΕΒ68 8π δοίαα] ἴδοῦ, ΘΓ ΘαΒ [Π9 1πῆ ηἰδῖνο 
σου] Πᾶν ΘΧργθββθα ἃ υρούμθβίβ. ΤῊ8 ἢγβῦ ταθᾶῃβ “" 6 ΟὈ]ΟΙΒΙΥ 

ἀϊοα ᾽᾽ (ΟΣ, ἃ8. γγϑ Βμου]ᾶ ραΐ ἴδ, ἱτη ῬΘυΒοθα]]γ, “10 18. ΟὈνίουβ ὑπαῦ ΠΘ 

ἀϊδα᾽)); {16 βθοοπᾷ, “ἢ βθοπι ΡΥ α16α ᾽᾿; ορ. α΄. ὁ 279,1, Νοίθ 1. 

πρύμνα : Βμουύ ἴον πρυμνή ναῦς, [86 Βἰπάπιοβῦ Ῥαγὺ οὗ ἃ 8810, [Π9 
(ΒΟΥ ἢ ΟΥ̓ “Ῥοορ᾽" (1 ἴῃ ρμερρὶδ), ἵπι οοπέταβὺ ἴο πρῷρα, [ῃ 8 “Ῥτον 
(απ }γογα). 

ἐστεμμένη : ποίθ ἐπ6 Ῥᾶχιϊοῖρ]6 τὴ ἔτυχεν, ΒΘΥΘ 79 1180 ᾿πῆη1- 
ἐϊνθ; ορ. α. ὁ 279, 4. ϑιοῃ υθαίῃβ οοπῆθγγθα {πὸ ργούθούίοη οὗ 86 
βοᾶβ ; ἴπ ὑπὶ8 οᾶ86 ὑῃΠ6 0 νου] ὈΘ οὗ Ιάυγ9], ἴῃ ΠΒοποὺν οὗ ΑΡΟ]1ο. 

Δῆλον: ἰμ8 οϑηΐσαὶ ἰβαπα στουπὰ πΒῸἢ μ86 Ογοϊδᾶθβ οἰ υδύθν. 
Ῥαυῦν Ὀθοασβθ οὗ 108 ροβιυϊομ, ραν ]Υ Ὀθοδιβο οὗ 108 Βδουϑα ΟΠδτϑοῦου, 

16. τὰβ Ὁμοβθη 88 86 ποαδαυδτίουβ οὐ [86 Οὐπέθαθγθου ἃρδϊηβῦ {86 
Ῥουβίϑηβ, ζουτηθα 1η 8.0. 478. 

τοὺς δὶς ἑπτά : ““ [86 Βονθπ γουῃβ ἃπα βϑυθη τη] 468 οὗ [Πθ βίουυ.᾽ 
'ΠΤῊΘ βϑύουυ τγὰβϑ ὑμαῦ, ο ἀνὐϑιρθ ὑμ6 ἀθαΐῃ οἵ ἨΪ8. Β0η ΑΠΟαΓΡΟΘΘΟΒ πῃ 

Β]αγίπρ [86 θ01} οὗ Μαγαύμοπ ἔου Αθοθυβ, Κίπρ' ΜΊποβ οὐ Οτθίθ ἰδϊὰ 

βίθρϑθ ὕο Αὐῆθηβ ἃπᾷ οοπῃρθὶ]ϑᾶ [Π6 οἰδΥ ἴο δοοθρύῦ Μ18 ἴθυτηϑβ. 'ὮΘ86 

Ὑ6 10 ὑπαῦ ἃ Βαμᾶπ ὑτϊθαΐθ Βῃουϊ ἃ ὍΘ βθηῦ ΘΥ̓ΘΥΥ ΠΙΠ6Θ ὙΘΆΙΒ ὅο ὈΘ 

ἀονουτοᾶ ὈΥ͂ ἃ ρϑῦ τηοηβύθν οὗ Μίποβ, οἂ]θα {π6 Μιποίδαν. Οπ {Πθ 

Ἐηϊτα οοοαϑίοπ ΤΏ Θβθαβ, 80η ἴο Δδρθαβ, νοϊαπίθοσοα ἴο ρὸ: σι [86 

Π6]ρΡ οὗ Ατἰαάπθ, ΜΙποβ᾽ ἀδαρῦου, 8. 5]8ν) ᾧΠΠ0 ΤΩΟΉΒΈΕΘΓ, δα {πι8 

ἔγϑϑα ἢἷ8 οἰδΥ ἔγοτπα 0π8 ὑσὶ θαΐθ. ΤῊΘ επῖρ ἴθ ΒΟ ΒΘ τιϑᾶθ {89 

νογαρθ νγὰ8 ραφομῃθα Ἂρ πᾶ βϑθῃηῦ ἴο [6108 Ἀπ Δ}]Υ ὕο ΘΟτητηθταοσαῦθ 
{86 ἀθ]νθυᾶποθ. 

688. εἰ σωθεῖεν... ἀπάξειν ψου]ὰ ὍΘ ἴπ ἀἰτοοῦ ΒΡΘΘΟῊ ἐὰν σωθῶμεν 
ον ἀπάξομεν, Ὀαὺ ἐπ6 880) αποῦϊνθ 18 ὁμδηροᾶ ὅο [89 ορῥα νθ αἴθ ἂπ 

Ὠϊβύοσιοα! ὕθη88 ἃπᾷ ὑπ ἄν αἰβαρρθᾶγβ ; 8600 α΄. ᾧ 248. 
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θεωρίαν : ““ τηϊΒΕΊοη.,᾽ {Π6 Βοπαϊηρ' οἵ ΟΠ οἴ81 τϑρυθεθηἑαύνϑβ (θεωροί) 
ἴο 6 ῥσεβοηῦ δὖ (ἐο τοὶἔ)658) ὃ. Υ6 1} ἼΟΙΒ ΟΟΤΕΙΊΟΠΥ. 

καθαρεύειν : ““ἴο ὍΘ Καρὺ Ῥυτθ.᾽᾽ ΨΕΙῸΒ ἴπ -αὠ, -εὠ, -εὐω, -ωσσω 
ΒΙΘ ἦν ἐο ὁ6 ΟΥἩ 0 λαῦὺο ππλαῦ 6 {μῖπιρ' ΒΙρΣῆθ5. ΑΡΟ]]ο ΔΌΒοιτθα {Π6 
ΒΙρύ οὗ ἀθαίῃ, δπα οπ ἢΪ8Β 18]πα οὗ 1)6105 πΠῸ ὁπ6 Ψ88 8] να ἰο αἀἴ6: 
ΤΒαον 1468 (τι. 104) 6115 πονν, ἴῃ 4206 Β.0., {Π6 ῬοάΪ6Β οὗ 811] ψῆο μὰ 
Ῥθθη Ὀυτὶοα [ΠΘΥΘ σγθγΘ Θχ Πυτηθα 8Πἃ ΟΑΥΥΙΘα ΔΟΥΟΒΒ ἕο ΠΠοπθα. ΤῊΘ 
οΪα Τοπῖο Πϑβῦϊναὶ στὰ3 τοπθυθα αὖ [Π 6 βδιη6 {11Π16. 

πρὶν ἄν... ἀφίκηται: πρίν ἀπ ἰθΙηρουα} ραυύϊοϊοθ, ἢ ἄν δπα 
ΔΟΥ, ΒΕ]. (Ξ Ταῦ. ἐαῦ. ρῥογῇ. υ δ} ,»ἐεδφιαηλ, ὅζο.) τὴὰν οὔξθη 6 ὑτᾶπ8- 
Ἰαὐθα ᾿πΐο Τρ] 5 ““ Βανθ.᾽ 

Ν.Β.---πρίν ΒΕ] οι ἰα]ζο8 δ 1πῆηϊν9 αἰΐθυ ἃ πθραύννθ πούϊοῃ ἢ 566 
6. ὁ 214. 
ἀπολαβόντες : ““ ἀοἰαΙπίπρ ̓; ἴῃ {Π|18 Β6π886 οὗ Ὀϑίπρ' ““οδαρηὐ᾽ ὉΥ 

{π6 Ὑνῖπάβ, 10 15 ΤΟΥ 6 δι} ἴῃ [6 ραβϑβδῖνθ. αὐτούς : ““ {86 ΟΥ̓ΘΥνΒ.᾽" 

11. ὅϑΟ. ἐπιτηδείων : Μέ ἐο αδεοοϊαίθ ευἱέῆ, ἃτιὰ 80, ““ [16 Π48,᾽ὕ 
“ἐ χρ] ὁ 8.᾽ 

οἱ ἄρχοντες -- οἱ ἕνδεκα : {πμ6 Αἰποπίαπι Ῥαγθαὰ οὐ Ῥο]]66 ἃπα ῬΥΪΒΟΙΒ, 
ΔΠΒΥΤΘΙ]ΩΡ' ἐο ὑπ 7,68 υἱγὴὶ οαρὶίαϊεδ αὖ Βοτηθ. ΤΟΥ οοπδιβίθα οὗ ἔθη, 
018 ἔτοσῃ θοῇ ἰσ106, δηα ἃ γραμματεύς. 

ἔρημος . .. φίλων: 8. σοηϊῖνθ οἵ δο]αύϊοι, ““ Ὀογοῖύ οὗ ἔτ θπᾶ8.᾽ 
α. ὁ 114. 

ὅ8}). ἀσχολία: {μ6 ἀϑι8] ψογὰ [Ὁ λαυίην 710 ὑϊη16 0) 0768 Παγιδ ; 
“ΘΙ ηρ' Θημᾶρθα,᾽ ἢ ΟΥ̓ ““Ῥυβγ.᾽᾽ 

ἀλλὰ σχολάζω γε: ““ν6]], 1 ἃτῃ αὖ ἸΘίβιυο ἀπαᾶ,᾽ [Π6. γε ἱμτονὶπρ 
ΤΊΟΥΘ ΘΙΏΡΠΒ518 οὴ σχολάζω. 

αὐτόν λέγοντα... ἀκούοντα : ΔρΡΎ6Θ ψ]ΓΠ {86 Βα] θοῦ οὗ μεμνῆσθαι. 

ἀλλὰ μήν: ““ν611, ἴον ὑπαὖ τηαύζον.᾽ μήν 15. ἃ ΒίγΟηρ' δββθνθγαύί νθ 
Ῥδυίϊο!θ: “1 ΟδΠ ἈΒΒΌΓΘ γοῦ, νου ΠᾶνΘ ΤηΟΓΘ Οὗ {86 Β861788Π16 αἀἸΒΡΟο51- 
(ἴοι ἴο ᾿ἰβύθη ἴο γου.᾽᾽ 

πειρῶ : θΟΐΠ πειράω ἃτπια πειράομαι ἃΥΘ υϑοᾶ ἴον “1 ϑπάραγουτν,᾽ Ὀαΐ 
{Π6 Ἰαύίθυ 18 ΤΩΟΥΘ ΟΘΟΙΏΤΊΟΠ, 88 ΠΘΙΘ, ἴπ Αὐἰὐ]ο Ργοβθ. 

διεξελθεῖν ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ἃ ὈΔΤΘ ΠΑΥγαίοη, Ὑ11δὺ διηγήσασθαι ϑιρ» 658 
βοιηθι ἰηρ' 116 8ῃ ΧΡ] ηδίοηθ. ΓΔΒ αΐθ σοβρθούϊνθυ, “' παυσαΐθ ̓ἢ 
απ “( ἀββουῖθθ.᾽ἢ 

68). με ἔλεος εἰσήει: ποίϊοθ ὑπ6 δοουβαύνθ ἃπᾶ οοπίγ. οὐδέν μο. 
ἐλεεινὸν εἰσήει ἴῃ ὅ9Α. ἁνήρ --ὖ ἀνήρ. 

τρόπου... λόγων ξΣ ὁλ1188] ον 68, 0 ΜΈΘΗΝ 06 ὡς ΟΙάιβθ 15 ἴῃ 
ΔΡΡΟΒΙΓΟΙ. 

παρίστασθαι : ““ 10 ΒΘΘΥΩ5,᾽) ““1ὖ ἈΡΌΘΘΙΒ᾿᾿; ἱΠΊΡΘΓΒΟΠΔ]. ΤΠῸ Ἰάθ8 ἰδ 
ἐμαῦ οὗ ἃ ᾿πηᾶρ6 σοηηἰγι 67 058 ΟΥΙΘ᾽ Β Ἱη]η4. 
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ὅ9Α. ὡς εἰκὸς, .. παρόντι πένθει: ““48 ψου]ὰ Β6θηλ 1Π|τῸῚν ψμθη 1 
γγὰ8 ρυθβθηῦ δῦ ΒΟ ἢ 8Π ΠΤ οὔϊοτι.᾽᾿ παρόντι ΤηᾶΥ ΡῸ ΘΠ Θ᾽ ψΊ ἢ εἰσηει 
ΟΥ ΜΙ εἰκός, μοι ΘΠ ρ' απαδγβύοοα ; ΟΥ 1Ὁ ΤΙη8ὺ ὈΘ ἤθη ὙΦ πένθει, 
“ἐ 1η ὃ ῬΥΘβθηῦ ΒΟΥΤΟΥ,.᾽᾽ 

τοιοῦτοί τινες : ““ΟἵὁἨ ΒΟΠῚΘ ΒΌΟἢ παύαγο,᾽᾽ τινες βΊγηρ' 8 ἱπαθῆπῖίθ 
1ᾶρδ8. 

ἀτεχνῶς : ““ ΒΙΠΡ]ν,᾽ ““ΔΌΒΟΙαἰΘΙν,᾽ “΄ ἀονητιρὐ ̓" (Ταὐϊπι »[αρδὴ), 
ἃ Ϊῳνουΐθ σοσα οἵ Ῥ]αίο᾽β. Τίβ ἀθυϊναῦϊοη βαρ ρββδύβ ἃ, Θοτη ραυΐβοι ἴο 
ΟἿ ῬΏΓΤαΒθ, ““ νι πουῦ δὴν παι αρ'.᾽᾽ ΤΙΝ Πρ 88. 10 ἔτοτη ἀτέχνως, 
ἐς ἈΠΒ]Π]1}Ὰ]1Υ.᾽" ΤῈ ΤΙΌΥΙΘΣ 18 ἴτοπὶ ἀτεχνής, ὕμθ Ἰαύοσ ἔσοσῃ 
ἄτεχνος. 

διεκείμεθα : ““ΕΙΟ 80 αἰΒροβοᾶ.᾽᾽ ὅτε μὲν. . . ἐνίοτε δέ: ““ ΒοΟΙη6- 
ἰλτη68.... δῦ ΟὔΘΙ {11η68.᾽᾽ 

᾿Απολλόδωρος : ξ66 1πάθχ. ΗΒ 180111ὑγ οὗ ἔθδυβ 15 ἀραῖπ τηθηὐοπθα 
ἴπ Ομδρ. ΧυΥΙ. 

69Β. που: “41 ᾿τηὩΡἼΠ6,᾽᾽ “51 ΒΌΡΡοΞΒΘθ.᾽ 

Πῶς γὰρ οὔ; ““Οἱ οουμθθ 1 ἀο ἢ; 11Ὁ., “γθ8, ἴου βονν σου] 1 ποῦ (ἀ0 
ΞΟ ἢ 

Κριτόβουλος : ἴοτ {818 8Δπᾶ 8411 {Π6 ΒΟ 3θαϊπρ' πᾶτη 68 ΟὗἩ ῬΘΥΒΟΠΒ 860 
Ἰπαοχ. 

ἠσθένει: ““νγὰβ 111. Ῥ]αΐο αἀθβίσθα ἴο θσρ]αὶπ ἢ18 ΔΌΒΘΠΟΘ, ἃ8 ΠΘ 
ΘΥΙΑΘΗΌΙΥ ΤΘ8 8 ὕο ΤΘΡΙΌΔΟΙ ΑὐΙβῦρραβ Ὀθ]ον ἴοὸ ποὺ αὐΐθπαϊπηρ'. 

ὅ90. ἘΞένοι : Ππο80 ἘὴΟ γγϑγθ ποὺ Αὐῃμβπίδηβ (ἐπιχώριοι). 

ἹἽΜεγαρόθεν : [Π6 ὑθγπιϊπδύϊο τη] γἱπρ' Τηοέΐο ὕγορι; ΟΕ. ᾧ 6]. 
ὟΠΘ τηοδβῦ ᾿πηρουίδηῦ ΠᾶΤη68 1Π ὕΠ18 ῬΑ Ββαρ 816. Α πα ΙΒύ ΘΠ 6Β, Αὐ ΒΟ ΡΡαϑ, 
Ἐλιο114, ἃπὰ Ῥ]αΐο, ἘῸΣ {Π 686, 5800 1πᾶοχ ἃπᾶ Μ.Α.᾿", Ρῃ. 8ὅ--88. 

1Π|. δὅ90). πλησίον. .. τοῦ δεσμωτηρίου: Ὀοΐῃ ὙΧ6ῚΘ ΠΟΤ 6 
Αρόογδᾶ, ΒΙΟᾺ 1861 ἂν 1αϑὺ ὑο ὑπ Ν.ΥΥ͂. οἵ 8 Αοτορο] 5. 

καὶ ἡ δίκη: καί ἴπ {π6 τηϊ4 416 οὗ ἃ βθηΐθποθ οἴδθῃ θη ρ μδΒῖ508 ἔῃ 9 
τγογὰ ὑμδῦ [01] 0» )8 πὰ 18 οἱὔθῃ θαμὰ] ἴο οἵιν ““ δούι!]ν.᾽᾽ 

ἕως ἀνοιχθείη : ἰτοαπϑπίαίίνγθ ορίαῤίνθ, ἃ8 4180 ἔγγο 11Π08 ἸΟΥ͂ΤΘΥ; 
α. ὁ 238, δηὰ 6.6. ᾧ 239, 2. 

διατρίβοντες : ““ ομαὐηρ᾽ ᾿᾽; {π6 οτάϊπαυν Αἰμοπῖαπ ταϑηπον οὗ 
τὐθαγ νι αἰραν, ΟΥ̓ ΒΡΘΠαΪπρ', ὑἴτηθ (Αοὐβ χν]. 21). 

ἀνεῴγετὸ : Δπούμου ἔοστη 18 ἠνοίγετο, Ὀπὺ ἀνεῴγνυτο 18 ΤΊΟΥΘ ἈΒ08] ὕμδ 
ΟἰὑΠοΥ. 

πρῷ, ΟΥ̓ πρωΐ, τ “( ΦΑΣῚ πὶ {86 ταουπἱπρ'.᾽ ΤΙΒΟ Πρ 8}. ἔτοτη πρώην, 
(1) ἑαέοίψ ; (2) ἐλ ἄαψ δεΐογο ψοδίογάαψ,. 

τὰ πολλὰ διημερεύομεν : ““γχ)Χὸ δρᾶ ἴο Βροπᾶ 189 τηοϑῦ οὗ ἔπ ἀδγ.᾽᾽ 

καὶ δὴ καί ἰπύχοάμοθ8 βοτηθίϊπιρ ΜΒΙΟΝ 18 ΤΘΔ]Ὺ ἴοο παῦσαι ἕο 
πϑϑὰ τυϑηὐοηΐϊηρ; “πα, οὗ οουχγβθ.᾽} 
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69Ε).. ἑσπέρας : σοηϊξῖνο οὗ ἐϊπιθ (ραγεϊξῖνθ) ; 8566 α΄. ὁ 119. 

ἀφιγμένον εἴη : ορῥαϊῖνο ᾿π ᾿παϊτοοῦ παυσαίίοη ; α.. ὃ 242 (δ). 
Ὁτὑπακούειν : ““ΔΏΒΨΟΥΙ ὕΠ6 ἀοογ.᾿Ὁ ΟΥΒΘΡ ΒΒ ὈΒΙΟΙΑΥν ΤηΘ 1 ηΡ8, ἴον - 

ἴηρ᾽ ἔστοπὶ 88 ῬΥΠΠΑΥΥ Β6η86 οὗ ζδέδγυϊη ἐο, ἃν (1) ὅο ἦθων (οὗ ἃ 7.496) 
(2) ἴο οὖδῳ οΥ διδηνὶέ, ἃ (3) ὕο διυσοθθα, (Δ ΒΤ ΘΙ ὕο ΟΠ Θ᾽Β Θχρθούθ 018]. 

περιμένειν : ““ἴο νγαῖῦ ᾽᾽; {π6 οὗδθν τϑδ ϊπρ' ἐπιμένειν σου] τηθϑῃ 
“( [0 βία νΥ ὁπ (ἐπῆ. 

ἕως ἂν... κελεύσῃ : ἕως ἄν ΠΘΓΘ -Ξ (ὁ π|η}}],᾽" τε Τιαύϊη ἑαύαγα ρουΐθοῦ ; 
10) 804, 1ὖ -- “(88 Ἰοπρ' ἃ8.᾽ [πὸ [Π6 ΤΟΥΤΊΘΙ 56η86 1ὖ 18 ΤΆΓΤΟΘΙΥ, 1η [86 
Ἰα θυ πϑνοσ, τιϑθα σψιῦῃποὰΐ ἄν, ΤΠ 6 1Ὁ ἔα ]τ68 [Π6 Βα δ] αποῦϊνο ; {Π6 ρᾶγ- 
{1016 ΒΘΡΥ65 ὕο' ΘΙ ΡΒ βῖ8β8 88 πποουίαιηῦν οὗ 86 ἔαῦττθ 1πιΡ}]164 1π ἕως. 
α. ὁ 289, 2. πρὶν ἄν σγου]α ὈΘ ΤΩΟΥΘ 1818] ΠΘΙΘ ἴθι μὴ πρότερον. 

παραγγέλλουσιν ὅπως ἂν... τελευτήσῃ: [Π6 ΟὈ] οὔ οὗ παραγγέλλουσι 
ΤΩΔΥ͂ ὉΘ οἰὔδϑι (1) οοταῖθβ, οὐ (2) ὑΠ8 αὐΐϊθημαδηῦ. [πῃ [Π6 ΓΟΥΙΠΘΙ Οα86 
{γϑηβ]διθ, “Δ ΠΟ Π06 ὅο Β1πὶ ὑπαῦ ἈΘ 18 ἴο α16 ἰο- αν ᾽᾿᾽; ἴῃ (2), ““ρἷνθ 
ἀἸτθούϊομβ 85 ὕο 18 δχϑθουΐοη.᾽," ΓΠΘ Βθοομα οἴνθβ 8. Ὀϑύου. 56 π856 ἴὸ 
ὅπως ἄν ; 566 α΄. δ 216, 244. ' 

ἐπισχών : ““ ναϊξ τ: .᾽ Ἶ 

604. κατελαμβάνομεν : ““ ἔουπά,᾽᾽ “΄ὁαπιθ Δογοβ8.᾽ Σιωκράτη: 
αοα 468 ποίββϑ ὑμαῦ ΧΘΠΟΡΒΟΙ 1865 ὕΠ6 Οὔ ἔογτα οὗ 0ῃ8 δοοιβϑ. 1π -Ἴν. 

ἘΞανθίππην : 560 1πάρχ. 
τὸ παιδίον : [5.᾽8 γοιιτιρ δῦ 50η. γγὰβ πατηθα ΝΠ ΘΧΘΠᾺΒ ; ΤΙΔΙΏΡΥΟΟ]68 

γγὰ8 Π6 Ὥϑιηο οὗ Β18 οἴμοι βοῃ. 

ἀνευφήμησε: ““ οΥἱ6α ουδ᾽᾽; ἃπι ΘΙ ΡΠ ΘΙΛΙ8Ιη. 

οἷα δή: {Π6 δή ΠΘΓΘ, ἃ8 ἴῃ ὕστατον δή ὍΘ] ον, ἱτα 1165 ὑΠαῦ {Π6 ῬΘΥ80Π 
ϑιαΥ̓ΘΒ5θα Κπον8 81] ἃθουύ 10. Τὴ {86 ἢγβῦ οα86 1Ὁ 15 Θααἰνα]θηῦ ἴο δ 6 
ΤΩ ΘΙ “΄ ἀοπ᾽ὕ γοὰ Κπον ᾽᾿; 1Π [ῃ6 ΒΘΟΟΠα ἴο ““ Απα 80, δοογαῦύβϑ,᾽" ζο. 

τινες τῶν τοῦ Κύ. : βοηη6 οὗ ΟΥΙΓΟ᾽Β αὐξοπαδαηΐβ, μ 8 ὈΘΙηρ' ἃ ΤἹΟΉ τηδῃ τ᾿ 
866 Ιηάρθχ. 

608. κοπτομένην : ““ ὈΘαξ ΠΡ ΠΟΥ Ὀγοαβύ.᾽ἢ 
ἡδὺ... λυπηρόν : ΡΙαΐο᾽ Β ὑΠΘΟΥΙΘ5 ἃοὰῦ ρΡ]Θαβα16 ὑγ η64 τη ΠΥ ἡ 

{Π18 οοποορύϊοη οἵ 1Ὁ ἃΒ ἃ βίαϊθ οἵ ὑγδῃβιῦοη (γένεσι5) ἴΓΟΠὶ οπ6. εἰαίθ 
ἴο ἃποίμθυ. Τῷ σγὰβ ἀπϑύμ Ὁ]θ, ὉΠΤΘΆ], ῬῃΘΠΟΙΘη8), ἃπα {ππ5 οου]α 
τοῦ οἵνθ 9Π6 ἃ βίαπααγα οὗ 1116. Τηϊτοἀποίϊοῃ, ᾧ 2. 

ὡς θαυμασίως... λυπηρόν : ““1πι Πδῦ ἃ ΤΥ  6]]0τι8 τϑ]αύ]οη ἀο65 1ὑ 
Βίαπα το πᾶῦ νυ] Οἢ ΒΘθιη8 ὕο Ὀ6 108 Ορροβιίίθ---- θη. 

τῷ ἅμα φᾳο68 τὶ ῬΟΓΉ 1πῆπιδνοβ ἐθέλειν ἃπιἃὰ ἀναγκάζεσθαι. ΤῺΒ 
ααῦ. πη ἤπι. σῖνοϑβ [Π6 οδ156 ΟΥ̓ ΤΘΆΒΟΠ, Φηα 18 Ὀθϑῦ ὑγαηϑιαϊθα ᾿πΐο ΕΠ ΠΡΊ 88. 
ὌΥ ““51Π08᾽ ΟΥ ““ Ὀοοδιι80 ᾽᾽ ΜΙ Ὲ ἃ Πηϊῦθ οἸα86. "ΓΠ6 μέν 18 Ῥαϊαπορά 
ὌΥ ἐὰν δέ τις. ᾿ 

ἐθέλειν παραγίγνεσθαι: ἴπ 5.0} ῬΏγαΒο5 ἐθέλειν ΒΠΏΡΙΥ ροἶνοβ ἃ 
ΒΘΠΘΙΆΙ] τὰ]6, Ὑγ8116 βούλεσθαι ΘΧΡΥΘ3568. Δἰπηοϑῦ ἀθ]] θοσαΐθ θα ΠΟΥ 
ΟΥ̓ δίτη. : 
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σχεδόν τι: “(811 Ὀαΐ,᾽ τηοα! νπρ' ἀναγκάζεσθαι. 

ἐκ μιᾶς κορυφῆς συνημμένω: ““Βργαηρ' απιῤοα τότ ὁπ6 ΠΘδᾷ ""; 
ἐιυῖγυ ψοέ ἐισαΐγι, ἃ8 θα 65 ΒΔΡΡΙΥ͂ ΒΥ. 

600. Αἴσωπος: 860 Ἰπάροχ. μῦθον ἂν συνθεῖναι: ““σουἹά Πᾶγνθ 
ΟΟΙΩΡΟΒΘΑ ᾽᾿; {Π15 νου] μᾶνθ Ὅθθη 1π ἀϊτθοῦ ΒΡΘΘΟΙ μῦθον ἂν συνέθηκε. 
ἘῸΣ ἄν σιῦ ὑπ 6 1ἸηΠηϊῦνθ ἀηα ραν ῦο1 016, 866 α΄. ὁ 211. 

διαλλάξαι πολεμοῦντα : ““ἴο ΤΘΟΟΠΟΙ18 θα θη δὖ γαυϊδποθ.᾽ ἢ 
αὐτοῖς : {Π6 ἀαἰῖνθ οὗ γϑίθυθῃοθ, δ]τηοϑῦ θα 818 ὑμ6 ρϑηϊνθ ΠΘ6.Θ. 

ᾧ ἄν : ἄν 18 υϑοα τι ᾿παθῆητίθ ἀπὰ σϑ]αὐϊνθ ῥσόποὰπβ ἃπα Β. δ] 'πο- 
{γθ 1Π ῬΌΠΟΥΙΔΙ ΒΙΡΡΟΒΙδΙΟΠΒ ΑΘΓ ἃ Ργθβοπῦ ἴθη89 ; 8860 6. ᾧ 299. 

ΤΥ. ὑπολαβών : ““ἰδκίηρ' πἴτη ἀρ,᾽ ““ ᾿πξουγαρεπρ,.᾽ νὴ τὸν Δία: 
πούθ ὑπδῦ νή 15 ΡΘΠΘΥΘΙ]ΠΥ τιϑθ4 ἴῃ βύτομρ' δ στηαῦϊνϑθ ΟΠ], μά 'π Ὀοΐἢ 
ΘΒΒΘΙΟΠΒ πα ἀθη14158. Τ,. δηα 5. βὰν ὑπαῦ {86 ΤΟΥΤΊΘΙ νγὰ8 τη 0 ἀβθα 
ὈΥ ψοιηθη, πα ὑμαῦ [Π6 πᾶπιθ οὗ Π6 οοα τγὰ8 οὔΐθῃ Βιρρυθββθαᾶ ψ ἢ 
[86 Ἰαὐίϑυ. μὰ τόν, 11|κ0 ΟἿ ““ ὉΥ ϊω 

601). ὧν πεποίηκας : 0815 αὐὐχούΐοη οὗ {Πμ6 τοὶ αὔϊνθ ᾿πύο {Π9 φα8θ οὗ 
105 ἀπ οοθάθηῦ (4 ἐ{5 Α' ἐξγ"αοέϊο0}.) 18. ὙΘΥΥ Θοτατποηῃ. ἴπ ΟὙΘΘΙΚ, ΘΒΡΘΟΙΔΙΠΥ͂ 
ὙΠ θη {ῃ6 τϑ]αὔϊνθ νου] οὐ πδυ]ν ὍΘ ἴῃ ἴΠθ δοοιβαύνθ, ἃ8 ΠΘΥΘ; 8560 
Ο. ῥ᾽ 1ὅ8, 1ὅ4, ΤΠ ὕνο οὔθοσ ἔοστηϑ οὗ αὐσδοίϊοη ἴῃ ΒΘ {Π9 το]αῖλνθ 
18 ΘΟΠΟΘΓ ΗΘ 816 1688 Τγϑαπθηῦ : (1) ἐγυθ7,86 αἰέγαρέϊοη,, Θ.Ρ᾽.-τ-- 

τὸν ἄνδρα τοῦτον ὃν πάλαι 
ζητεῖς ἀπειλῶν, οὗτός ἐστιν ἐνθάδε (βορῃ., Οοά. Τιγ.); 

απ (2) ἐλ6 αἰέγαοίϊογε 97) ἐλ) γοϊαξίυο ἐο ἐλ6 ργἱηοὶραῖ οἴατίδο, 6.5., ἣν οὖις 
οἶδα εἰ μενεῖ ([)6π1., .1)6 ΟΟγΟΉα). 

ἐντείνας : [6 ψογχὰ υϑϑα ΤῸΥ ““Ῥαζπρ' τηῦο γ υ 86, ΟΥ ““ βού πρ᾽ ὕο 
ΤΩ1510.᾽ ΤῊΘ ΤΟΥΠΊΘΥ ΒΘΘΠῚ5 ΤΉΟΥΘ ΚΘ] μΘσθ. ΤῺΘ ψοχα 15 8180 αϑοᾶ 
οὗ ρυύεϊπρ' ὑποπρηῦ πο ψοτάβ. 

προοίμιον : ““ ῬΥΘΙμαθ ᾽᾽ ἴο ἃ ἩΨΙΏΠ ΟἹ ΘΡΙῸ, ἀβα8}} Υ, 88 ΠΘΙΘ, ὶπ 
δοθοῦν οἵ ΑΡο]]ο. 

Εὔηνος : 866 Ἰπᾶρχ, 

ὅ τί ποτε διανοηθείς... ἐποίησας : “σὺ νυ μαὺ ᾿πέθηίοη γοιῖι οοτα- 
Ῥοβοά {ποτὰ.᾽ἢ 

εἰ οὖν τί σοι μέλει... ἀποκρίνασθαι : ““1ἴ γοὺ ΟΔΥΘ ΤῸΣ Τὴ0 ἴο ὉΘ 
8.016 ἴο ρἷνθ ἂπὶ ΔΏΒΥΘΥ ο Ε).᾽ ἢ"; 11... “Πᾶνθ (θυ θυ 0) ὅο ϑηβυνθυ.᾽ἢ 
μέλει 18 αϑθα οΙὔΠοΥ (1) ΤΠ ΡΘΥΒΟΠΔΠ]Υ, ἃ8 ΠοτΘ, ἰα Κὶπρ' 108. οὈ]θοῦ ἴῃ {Π0 
δϑηϊνθ; οὐ (2) Ῥϑυβοπα]]ν, υγὶἢ 108 ΟὈ͵θοῦ ἴῃ Ὁη6 ποιηϊπαῦίνθ. ΟΣ, 
σοὶ χρὴ τάδε μέλειν (11. ν. 490). Τῇ ὈοΓΉ οα868 10 α Κο8 ὑπο ἀαύϊνθ οὗ 
{Π8 Ῥϑύβοῃ αὔἝάαοοίοθα. 

ἡντίτεχνος : ““Τἰνἃ].᾽᾽ 

0010. ἐνυπνίων ... λέγει: ““ἰχγίηρ ἴο αἴδοονθν 86 τηϑαπῖηρ οὗ 
οθτύαϊη ἀγθατηβ᾽"; 11Ὁ., ““τηδκίπρ' ὑθδῦ οὗ οθυΐαϊπη ἀγθᾶτηβ, ψμαῦ {ΠΟΥ͂ 
Τ ΘΔ.᾽ἢ; 
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ἀφοσιούμενος : ““τηᾶ]τΘ Θχρίαὐϊομ ̓̓  ἴον ἃ ΟΥἾπι6, ΟΥ ““ {1181 ΟὈ]]ρ - 
Ὁ] 0}}8,᾽ ἃπα 850 δυνοϊα 0Π6 ΟΥἾτη6 οὗ πθρ]θοῦπρ' μοι. ὁσιότης 15 ἀΘῆποα 
ἴῃ {Π6 διέλῳυρλγο ἃ5 ἐπιστήμη αἰτήσεως καὶ δόσεως θεοῖς. 

εἰ πολλάκις : “1 ρΡοΤοΠ δ Π09 ᾽ἧ; 80 ἴοο μὴ πολλάκις, 680. ΔΙΊΈΟΥ εἰ ἄρα. 
410 ΘΧΡΓΙΘΟΒΒΟΒ ἃ ΤΟῸΡῺ ΡΟ ΘΠΘΙΔΙΙΒαῦϊΟη ἔγῸΠ| ΤΠΔΠΥ ΡΔυύΟι 4 78.᾽᾽ 
(α 64.468.) 

ἄλλοτ᾽ ἐν ἄλλῃ ὄψει φαινόμενον : ““ΔρΡρΘαγπρ' δὖ αἸουθηῦ {1Ππ|68 ἴῃ 
ΑἸ οσ θη ΒΗ Ρ68.᾽ 

μουσικήν: ἃ ψογα οὗἩ Ι͂Δ7Υ ΨΙΟΘΥ πηθαη]ηρ' ὕΠ 8 ΟἿΤ “ὁ Πλ0510,᾽ 885. 10 
ΔΡΡΙ1ΘΒ ἤο 811] αὐτῦ οὐϑὺ ΒΊΟΝ ᾧΠπ6 Δίαβο8 ρυθθαθα. ΤΎδη8., “Ααἀορύ 
δια οὐΠδναῦθ ὕΠ 6 ρυγϑβιιβ οὐ {Π6 Μ|ιι568.᾽ 

ὑπελάμβανον : ““ἀβδυϊηθα.᾽" αὐτός ἐ.6., ὑπ ἀγθᾶπι. 

614. παρακελεύεσθαι. . .. ἐπικελεύειν . .. διακελευόμενοι: [Π6 ἢγδὺ 
ΟΥ [8686 Θχρυββθ8 ἱποϊδθυηθηὺ ἴο ὈΘΡῚΠ 80 ϑούϊοῃ ; [9 Ββθοοπα (8, ΤΆΓΟΥ 
ψΟΓ) Θποουταρθτηθηῦ 1π τ ψΏΘη 1ὖ 18 ὈΘΡΏΠ ; {ῃ6 δια ἴπ ὑμ6 {πιτὰ 
ΘΟΙΩΡΟυΠα βαρ ροβῦβ τη παῦπ8] ΟΠ ΘΟΙΙΠΡ', ΟΥ̓ ῬΟΥΠΒΔΡΒ8. ΟΠΘΟΥΙ Πρ ἐΠτουρμοαῦ 
[89 οοῦγϑθθ. ΒῸγ {18 Ἰαϑύὺ [Όγο6 οὗ διά οἵ, διαπολεμέω : ἤο ὈΤΙΠΡ' ἃ ὙὙᾺΓΣ 
ἴο 8) 6πά. 

καὶ ἐμοὶ οὕτω : πούϊοθ ἐπαῦ ΠΘΥΘ, ἃ8 οοπβίθη]ν ἴπ {Π6 ἀϊδίοριιθ, ὑπ 
βγϑῦ ρατῦ οἵ [η6 Βθῃΐθῃοθ 18 τϑρθαΐθα δέου ὕμ8 5110 }ὺ 1πἰθυγαρίϊομ οὗ 
[86 ΒΙ12116 ὥσπερ . .. διακελευόμενοι. 
ἡ δίκη: ““ὉΠ6 ὑχ18].᾽ ἡ τοῦ θεοῦ ἑορτή : 860 (ΒΔΡ. 1. ἃ ποίο8. 
ταύτην τὴν δημώδη μουσικήν : ““Ται8ῖ0 ἴῃ [Π 6 ῬΟΡΌΪΑΥ 5686, ἐ.6.» 

Οἰὕμοσ (1) τϑεδὲσ ἴτι Οἵα Β8186 ΟΥ ἰο-τ-αδγ, ΟΥ (2) αγίδ ατιὦ ἰφέέ678 ἃ5 ἀἸΒΌ1π- 
δα θη θα ἔγοτη φιλοσοφία. 

ἀσφαλέστερον γὰρ εἶναι : ᾿πΠπ1{1ν6 ἀθρθπαϊηρ' ὁ. χρῆναι δι,γῶ. 
ἀπιέναι : ““ ἀθρατῦ ΠΘΠ06,᾽ οΟΥ, “815 1118. 

61}. δέοι... . μέλλοι : ορῥαύνοβ ἴπ ᾿πα]γθοῦ ΒΡΘΘΟᾺ ; α. ᾧ 242,2. 

μύθους ἀλλ᾽ οὐ λόγους : ““ Ποίϊοῃ πὰ πού [ἀοὐ.᾽ ὙΠῸ ὕνο ψοσαβ 
8ΥΘ αἸβυ Πρ Βα ΠΘΥΘ, ὑΠποῸρΡῊ λόγος 18 υϑοα οὗ ΖῦΒορ᾽ 5 [4168 1η 60}. 
ῬΙαύΑΤΟἢ ἀθῆποβ μῦθος ἃ8 λόγος ψευδὴς ἑοικὼς ἀληθινῷ ; 1 18 Π|κ0 ΟἿΓ 
[8.016 σοη αῖπηρ' ἃ ΤΟΥ]. 

οὐκ ἢ μυθολογικός: ““ὑπαῦ 1 Παὰ πὸ ἰαβίθ ἴου [016 τυ ηρ.᾽᾽ 
Νούϊοθ (1) [86 ὑχδπβιύϊοη ἔτοπὶ ἱπαϊσθοῦ ἔο αἰσθοῦ Βρθθοὶ (δέοι... ἢ) ; 
(2) ὑμ6 ἴογστπη οὗ [Π8 ψϑυῦ, ἀϑια}}ν ἦν. 16 Ππϑοοβϑιῦν 18 ΡΊΝΟΠ ἃ8 ἃ 
το θούϊομ, {π6 βίαςθιηθηῦ ἃ8 ἃ [δοῦ. 

Υ. ἐρρῶσθαι : ““ Ὀδ οἵ ροοα ΟΠ Θ61.᾽᾽ ὡς τάχιστα : ἴ.6., ἃΒ ΘΟΧΡΙαἰποαᾶ 
7αδὺ Ῥθίονυ, νυ {Π6 Ἰἰτηϊ αὐϊοπ ὑπαῦ ὑπ ἀθαῦ τατιδῦ ποῦ ὍΘ ὈΥ͂ ΟΠΘ᾽ 8 
οὐ ΠᾶΠα, 

610. οἷον παρακελεύει; ““ψῇῃαῦ 18 {18 δᾶάνίοθ {μπαῦ γοὰ ροἷνθ 
ἙαΘπυΒ ἢ 

πολλά: δανουϊαὶ δοοιβαίνθ --- πολλάκις -- ““ οΐθη.᾽ἢ 



80 ἘΠ ΛΑΈΟ. 

ἑκὼν εἶναι: ““ν1Π1Πρ]ν.᾽ ΤῊΘ ῬΏγαβΘ 18 ΟΠ]ΥῪ 8608 1π πορῦγθ ΟΥ 
αὐ 51-ποραῦϊνθ βϑηΐθηοθϑ, ἃΠα 850 ΠΊΘΘΠΒ ““ ποῦ 1 1 οδῃ Π6ΙΡ 10.᾽ 
ΘΠΏ1]ΔῚ ἈΡΡΑΓΘΏΙΥ ΒΡΟΙΉ ΟῸΒ. 568 ΟὗἨ {π6 1πηῆῃ1γ9 ἐπ νοΓΌ 18] 
ῬὮΓΑΒΘΒ 819: τὸ νῦν εἶναι, αέ ργοδοῃέ ; κατὰ τοῦτο εἶναι, Ἱγ ἐδὴ8 γδδροοέ, 
(ν. τοῦ (Ὁ δ΄ 208: 

οὐδ᾽ ὁπωστιοῦν : ““πού αὖ 8]].᾽᾽ 

οὐ φιλόσοφος Ἐϊὔηνος : {Π18 απιοδύϊοη. βγη ἐπ Καυποίθ οὐ {ῃ9 
αἸδ]οραθ. Ιὲ Εὖ, 185 ἃ ῬΒΙΌΒΟΡΠΘΡ ΠΘ 18 ὙΠΠ|10ρΡ' ἴο ἀϊ6. νυν 
Βοοδα50, ἃ5. ἃ ῬΠΙΠ]ΟΒΟΡΉΘΙ, ΠΘ τησϑὺ ποῦν “Κ΄ {ΠῚ 15 ΘΠΟΥΠΟΣ δὰ 8 
Ῥούϊον σου]. 

τούτου τοῦ πράγματος : “815 γγα]]ς οὗ 1116,᾽} ὁ.6.,), ὃ ῬΕΙ]ΟΒΟΡΗΘΙ᾽Β, 
οἵ. ὅπερ ἔπραττον, ΟΟΕ ; μελέτημα, 071}. 

οὐ βιάσεται αὑτόν : ““ ἀο ΕΪπι861} ν]Ο]ΘΠ06.᾽᾽ἢ ῬΙαἑσ ἴῃ ἐμ6 Ζατυδ ΒΩΥΒ 
{πᾶῦ βυϊοϊάθ 18 οονδυαϊν βανθ αὖ ὕὉΠπ86 οοιητηαπα οὗ ἐπ ϑίαϊθ, οἱ ἴο. 
ΘΒ 06. ΟΥ̓ ΒΘ] ηρ᾽ Το Ὁ]16 ΟΥ αἴβρταοθ. ααὐϊϑύουῦθ τϑραγαθα 10 ἃ5 
δ ϑοῦ οὗ αἸΒ]ον αἰύγ ἴο {89 αϊθ: τ ιὶϑὺ ὑΠ6 Ἰαΐου οι οΒ πα ΕἸΡΙ ΘΓ ΘΑΤ8 
ΤΆΓΠΟΥ ἀρργονθα Πθ ρχδοίϊοθ, ΒΊΟΠ ΔΟΟΟΤΑΙΠΡῚΥ ὈΘοᾶτηθ τποσθ δπα 
ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΙΏΟΠ. δὖ ΠΟΙΩΘ 1π μ68 Ἰαΐον ΠΡ. Ό]1Ο πὰ θασὶν Επαρῖτθ, ἄοντπ 
ἴο δροιῦ {Π6 {1ὴ6 οὗ ὥὥὅ. Αὐριυβίῦπθ. Απ ἰπύθσθβυῦπρ' ΒαΤηΤη ΤΥ Οὗ 
ὉΠ ΟΙΘΠὖ Ὑ]ΘΥΒ ΟἹ. Β111014 0111] Ὀ6 Τουπᾶ ἴπ αθααθ8᾽ ίαθραάο (Νοῖθ ΕἾ ἀπᾶ 
Μοπίειρτο (1,88αῖ8 τι. 8). 

οὔ φασι -- Τιαἰπ πογαθέ. θεμιτόν (Ἰαὔϊη 78) Ὀτὶπρδ πὶ ἐπ6 ἀἰνὶπθ 
βϑηούϊοη ἀρϑιηδῦ Β.10149: νομιμόν νου] ΘΧΡΤΘΒΒ [ΗΘ τι}]0 οὗ Ια ἃπᾶ 
σαβίοπι (Τα ὕϊῃ. ἐ5). 

6170). Φιλολάῳ : ἃ ῬΥΠΑΡΌΤΘΔΠ ; 566 [πᾶρθχ. οὐδὲν σαφές : ῬΘΙΠΔΡ5 
Β ἰηῦ αὖ ὕηθ οὐβουσιύν οὐ ὑπ Ῥυίπαροσθαι ὑθαοῃῖηρ, ΒΙΟΒ τγὰβ 
ΔΙ Υ5 οἵνθη δι᾽ αἰνιγμάτων. 

φθόνος οὐδεὶς λέγειν : : “1 ἀο ποῦ ρυαᾶρθ Βα] 9,᾽᾿ ΟΥ “ΠΟ ὁπ6 οΟὐ]Ἱα 
ΟὈ]θοῦ ἴο ΠΥ ΒΑΥΙΠΡ᾽.᾽ 

61). ἐκεῖσε: ΘΕΌΡΠΘιηδῦϊο ἴου εἰς ἽΑιδου ; 50 ἐκεῖ π᾿ {86 ποχῦ 11π0. 
ΒΙΤΠΑ ΤΥ ἐνθάδε 15 πι566 ἔοΥ [Π15 116 (οὗ, “πη έϊφ. 75). Τίονθ οὗ θα ρῃθιαβιη 
ΘΟΙητηο 1π [μἰϊη ἴοο ; οἷ, οαϊαγιλέαϑ ἴον ““ θη ΒΗ θηύ,᾽᾽ ΔΥΥΎ, Παολζμεηι 
ἴον Ερι ἀαμπ 8, Βό πουθ)λέτιηγ; ἕον ΜΓΑΙΘυθηΐαπι. 

διασκοπεῖν τε καὶ μυθολογεῖν ;: ““ τηθαϊαῦθ πα ΘΟΉΨΘΥΒΘ,᾽ἢ ΒΙΠΙΡΙΥ͂, 
Ὁπουρ {ῃ6 Ἰαύξου. οσα ον ἃ Κἰπα οὗ ἃ μϊηῦ αὖ {Π9 ταν χα νὨΪΟἢ 
{ῃ9 ἀτρυτηθηῦ ὁπ ἃ ζαΐατο 118 18 τουπαθα οὐ (Ομᾶρ5. τισατ--ανχαι.) 

μέχρι ἡλίου δυσμῶν : [89 16ρᾺ] {πη [Ὁ ΘΧϑοι (1018 ; οὗ. 1168}. 

ὙΙ. παρ᾽ ἡμῖν: ἐ.6., ἂὖ ΤΉΘΌΘ5; οἵ. Ὁ), δΌουϑ. 

62Α. προθυμεῖσθαι ς ““ὈΘ οὗ σοοα Πρατί,᾽᾽ 1 ΟὟχ ἔγῳ, ἐγ, ἐγ ασαϊλι. 

τάχα γὰρ ἂν καὶ ἀκούσαις : ““ΡΟΥΒΆΡΒ γοὰ ἡηαν Πθατ (Βοπιθί Πρ’ 
ἀοΒη106).᾽ ΓΗΒ. ορίαῦνο νυ ἄν ΘΧΡΥΘΒ568 ἃ 110{16 Τηοτ 8 ὉΠΟΘυ ΑΙ ΠΥ 
{μ8πη [86 Γαΐαγθ; οἵ, α΄. ὁ 226, 2, 
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εἰ τοῦτο μόνον . . . ζῆν : ποθ (1) εἰ τε “παῦ ᾽᾽ ΑΥ̓ΟΥ του ΘΧΡΥ ββίπρ' 
ΒΆΓΡΙΙΒΘ; (2) μόνον τῶν ἄλλων ἁπάντων, ἃτι ΘΙΠΡΏΔΙΙΟ 11]ΟΡ]08] ΡΏΤαΒ88 
1 6:8 ΘΟΠΊΤηΟΠη ᾿πο] αβῖνϑ 89 οὗ {Π6 Βαρθυϊαύνθ, 6.5., ἀξιολογώτατον 
τῶν προγεγενημένων (ΤΠυο. 1. 1); (8) οὐδέποτε, Ἰπδύοαα οἵ {16 Ἰη ΓΘ 
οοτγθοῦ μηδέποτε αἰΐου εἰ. ΓῊΪΒ Ἰαδὺ ἀπ οα]ῦν ᾿παάποθὰ ΘΟΒΤΊΟΙΖΟΥ ἴο 
ἰο δϊκθ εἰ σι ἔστιν ὅτε, πα ἴο ὑτθαὺ τοῦτο μόνον. .. τᾶλλα 8ἃ8 δπ 
Ἰπάθροπάθηθ᾽ οἴδβθ. ΜδπΥ οὐποὺ αἰ οσαύϊοηβ μᾶνθ Ὅθοθ βαρρβίθα. 
1 μ6 ρῥτοβοηῦ ἰθχύ τοῦτο -- τὸ μὴ θεμιτόν εἶναι αὑτὸν ἀποιςτιννύναι 
{{}6 εἰριϊατοζιἴγι655 ΟΓ διυϊσἱ 6) ; αι τυγχάνει τηδὺ θ6 ἁπαουβίοοα θεμιτὸν 
ὃν αὑτὸν ἀποκτιννύναι; τῷ ἀνθρώπῳ -- ““0Π6 1πα]νΙα πὰ] ᾿᾿;; ἀπ [86 
ὙΟΥῸΒ ΔΙΟΥ τἄλλα -ο “850 ὑμαῦ 1Ὁ 185 ΟἿ]ΥῪ ΒΟΙΊΘΟΩΘΒ 8Πη44 ΤῸΥ ΒΟΠῚΘ 
ῬΘΙΒΟΠΒ Ὀούεν ἴο 416 ὕμϑη ἰοὸ Ἰῖνϑ.᾽᾽ ΟΥΠΘΥΒ ἰα]ζθ τῷ ἀνθρώπῳ ἃ 8 
ἐς χη ΚΙ Πα ,᾽᾽ ΟΥὙὨ Τοραγα τοῦτο 8.8 “ὙΠ ῬΤΘίθυ ὈΠ]ΠΔὺν οὐ ἀθαίῃ ἴο 1176, 
ὉΙ ΤΩΔΚΘ ἔστιν ὅτε... ἢ ζ(ὴν {86 Βα] θοῦ οὗ τυγχάνει, ὄν Ὀδίη νυ" Πα 6Υ- 
βίοοα ψι βέλτιον. [ΓΘ Β61η868 15 ὑπδῦ 1π ΠΟ ΟἰἸΧΟυΤη βία 65 8 Πα ΤῸΥ ΠῸ 
τηϑτι Οᾶτπι ὕΠ 6 αν [1] 658 Οὗ Βα1ο14 6 Ὀ6 δα πη{6α. 

ἵττω: Βορούϊδῃ ἴῸΓ ἴστω ((τῸπιὶ οἶδα). “[ἼΔΠ8., ““ Δαν Ζθὰθ θ6 {Π6 
ὙΠ 658,᾽ 86., 0 ΤΩΥ͂ ϑίοπιβητηθηῦ. φωνῇ : ““ Ραΐο!ϊδβ,᾿ ΤῈ6 ΤΉΘΌδΔη 
ΟΥΡΊΗ ΟὗἨ ΘΙΠΊΤΩΙα8. ἃπα ΟὐΘΌ65 18 ἀραὶπ αἀνγοὶῦ οἡ ἴῃ ΟΠμδρ. ΧΙΜΥ͂. 
964, Β. 

62Β, οὐ μέντοι ἀλλ᾽ ἴσως... λόγον : ““ποῦ θὰ νιαῦ 10 Πᾶ8 ΒΟΙὴΘ 
ΓΘΆΒΟΠ.᾽ ΑἸοΥ οὐ μέντοι νχο υπαἀογβίθπα 8. ρυοροβιύίοιι [Π 6 οομύγαυυ οὗ 
{μπαῦ σ] 108} ΤΌ]]ονΒ {π6 ἀλλά ; {Π6 Βθπύθποθ 1η ἰδοῦ -Ξ “ οὐ μέντοι οὐδένα 
λόγον ἔχει ἀλλ᾽ ἔχει τινὰ λόγον. 

ἐν ἀπορρήτοις : Π0 ΥΘθΥΘΠΟΘ τη} Ὺ ὍΘ ΘἸΌΠΘΥ ἴο {Π6 οβούθυϊο ἀοούτι 685 
οὗ 0π6 ῬΥΓΒΑΡΌΓΣΘΔΠΒ, ὁ.6., ἀΟΟὗΓΙΠ68 ποῦ ἀϊν α]ρ δα ἴο 0Πη6 ουϊβια 8 σγου]ὰ ; 
ΟΥ ἴο {86 ΟτΡΕΪΟ ὑσϑαῖθο 8 ΟΥἘ]ΘΌΒΙ ΠΙ8 ἢ ΤΠ ΒΌΘΥΙΘΒ. 

ἔν τινι φρουρᾷ: ““ἴπ νγατα,᾽᾽ ΟΥ̓ ““οἡ ριυᾶτα.᾽ ῬΓΙΟΌΔΌΙΥ [Π6 [ὈΥΤΏΘΙ, 
8ἃ8 ἴπ Ῥυ ΠΑΡΌΓΘΔΠΒ ΔΙ ΘΥΒ ΒΡΟΪΤΘ οὗ {πΠ6 ὈΟΑΥ͂ 88 0Π:8 501]᾽ 8. ῥυ]80Π. 
ΤῊΘ τηθύαρμου. 18 αὐἱύθ ἴπ Κοθρῖπρ' νι ἢ {Ποῖν ἸΟΥΥ οοποθρύϊοη οὐ [Π6 
Β01]. αυθα!ν ΔΡΡΙΟρΡτΙαίθ ἃγ6 {ῃ6 ϑύοϊο᾽Β 14θὰ οὐ 1118 ἃ8. "ἃ ροβῦὺ 
Δ]]Ποὐξοᾶ Ὀγ {μ6 ροᾶβ,᾽᾽ δπὰ {πΠ9 ἘΣΡΙοασΘα ἢ᾽ Β. ΘΟΙρΡαγβοη οἱ 1116 ἴο 8 
{μϑαΐσθ ΒΟ 1ὸ παύαχα!]ν αὐ 1 {ἰτοὰ οὗ [Π69 φῬϑυϊουπιᾶπιοθ (24 
Τυυλδιδ, 1.,. ΟΠαρ. 16). [Ι͂ἡ βοιὴθ ἰθχίβ ἐσμέν 18 δοοθηΐθᾷ ; ὑγϑιη5]θ 
ΕἸ γ᾽" 

ἀποδιδράσκειν : ““ ΒΟΆΠΊΡΘΥ ΎΤΔΥ ᾿᾿; Οἶθῃ οὗ ΓΠΑΥΤΑΥ 58]8068. 

τὸ θεοὺς εἶναι : θεούς 18 ῬγΘαϊοαίνθ. 

ἕν τῶν κτημάτων : κτήματα 18 πιϑθ4 οὗ 1 ν]Πρ᾽ ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ (6.2,.») οαὐ 616, 
814,68) ; χρήματα, ῬΟΒΒΘΒΒΙΟΠΒ 1 ΚΙΠ6, 680}. ΤΩΟΠΘΥ͂. 

626. καὶ σὺ ἄν : {π6 ἄν ΡὍΘ5 ψΙ χαλεπαίνοις ἃ 15 τοροαθα σι 
ἐμπαῦ νοῦ. 
πάνυ γε: “ΨΥ σία η]γ,᾽᾽ 0η6 γε ΘΧΡΥΘββὶπρ βού ουβ ἀπ- 
ορχίαϊπύν. 

πρὶν... ἐπιπέμψῃ : ὑθηηρογα] ΡΥ Ὁ 0105 να ἢ 0Π9 Βα] αποίῖνϑ ἀϑαλ}]}Υ 
ἔλθ ἄν, Ὀυῦ {Π6Ὶ6 ΔΓΘ ΠΌΙΏΘΓΟΙΙ8 ΘΧΟΘΡΟΟΠβ, 680. 1π ροθύσΥ ἃπα 1 



89 ῬΗΛΈΡΟ. 

Β61Π11- ῬΟΘΟΪΟΔ] ῬαΒΞαΡΌΒ, ἃ5 ΠΟΙΘ. 866 ποίθβϑ οὐ ὅ9}) δαπᾶ 784, δπὰᾶ 
σ. ᾧὁᾧ 299, 2. Νοίθ ἴοο {Π8 ἄν πα ΔΟΥ. 500]. -- [,δὖ. ἑαύατθ ρεσ θοῦ. 

Ὑ11. 62}. ἔοικεν τοῦτο ἀτόπῳ : “015 15 11 ἃ ραγδάοχ.᾽ ΤῊ Ϊ8 
ΘΙ τηθδῃβ: (1) “ἴο Ὀθ 11|τ6,᾽) (2) ““ἴο Βθθπι πὰ ἸΠοῖ ἰ 
ΒΘΘΙΩΒ ̓̓  (1 ΡΘΥΒΟΠΔ]), (4) ““ ἰο ῬὈΘΒΘθι.᾽" εὐλόγως ἔχει : ““ 18 ΤΘᾶΒ0Π- 
8016.᾽ 

τὸ γὰρ μὴ ἀγανακτεῖν. .. θεοί 15. {π6 Βαθ]θοῦ οὗ οὐκ ἔχει λόγον. 
θεοί 15 1ῃ δρροβιύίοπ ἤο 0Π6 οἰαιβθ οἵπερ. . . ἐπιστάτα. Ν.Β. [89 
ψΑΥ]Οτ5᾽ ΟΟΠδύγι οὔ Π8 οὗ ἀγαναιςτεῖν : (1) ψΙῊ ραυῦϊοῖρ]θ, 88 οσθ; 
(2) σι {6 ἀαύῖνο, ἈΘΟΌΒΑΙΙνΘ, ΟΥΓ σ'θηϊῦνο οἵ {Π6 ἰατοδς (8) διά τι, 
περί τινι, πρός τι, ἐπί τινι. 

αὐτός, ὑποτιρὴν 51 Πρ ]αν, ἰα]κ 8. ἋΡ τοῦς φρονιμωτάτους ἴπι {88 Ῥγονίουβ 
Βθηΐθηοο ; οὗ ὅ74, τί... ἅττα. 

ἐλεύθερος γενόμενος : ““ΨΠΟΠ ΒΘ Π88 Ὀθοοπηθ ἔτθθ᾽᾽᾽ (6σ. ὈΥ ἀθαίῃ 
ἔγοτη Ὀοπάδρθ ἴο {Π6 οὈά. 

φευκτέον εἶναι : {Πη6 γΘΥῸ 1Π -τέος πι8θα ᾿ΤὨΡΘΥΒΟΠΔΙ]Υ -- δεῖ ιὺἢ (9 
1ΠΠΗ101γ8 ; ΤΟΥ ΒΟΉ νϑυΌ] Δα] Θοῦϊν 65 868 α΄. ὁ 281,1, 2. 

Σ: 
Ξ 

621). ὅτυ μάλιστα : ““ΔΌονΘ 81] {Π]1Πρ8.᾽} 

τοὐναντίον .. . ἢ ὅ : “116 ορροβῖύθ ἴο πμαὐ.᾽᾽ νῦν δή: 5660 628. 

684. πραγματείᾳ : ““πρΡΘΠαΙγ,᾽) ΟΥ “ὁ ᾿πβ᾽βύθποθ.᾽᾿ ϑοοσαῖθϑ ἰδ ΡΒ 
ϑϑηθν αὖ Οθὑθϑ Ῥοῖπρ' 80 1πὐθηὖ ΟΠ {6 δΔγρατηθπῦ. 

ἀεί τοι: ἃ ΠΊΟΟΚ ΠΘΙΟΙΟ ῬΏΤΑΒΘ, ΟΔ1]Π|πρ' αὐξοπύϊοι ἴο ΟΘ68᾽ ψν68}}- 
Κποτνη ΤΟ1016; “΄ Π6᾽5 δὖ 10 ἀρϑῖη.᾽" ἘΕῸΓΣ [818 ὑταὶϊῦ 1π ΟΘθ68᾽ ομαυδοῦου 
ΓΙ ΤΑΣ 

καὶ αὐτῷ : οοπποοῦ ΜΙ μοι. Φοὶπ τι. .. λέγειν : ““ἴο ἰΔ}}ς 5Β6}86.᾽ 

ὡς ἀληθῶς : ΙαἸοτηαύϊο ΡΆΓαΒ6 {-ε “ὁ ἔσα]ν ᾽7) τοΐθυυιπρ' ἴο σοφοί. 

εἰς σὲ τείνειν : ““1θν61] Π18 ἀγριιτηθηῦ δῦ γου.᾽᾽ ἰμη ἃ 85 τηθϑπ8 ἐπαῦ 
Θοοχαύθδ᾽ ῬΟΒΙ ΠΟΙ. 18 ἃ Οα86 1ῃ ῬοϊΪηὖ : ΠΘἁΡΥΘΒ868 Ποῖὴθ (Θ Ό68᾽ ΡΌΠΟΙΔΙ 
ΥΘΙΔΥΚΒ. 1 ἃ ῬΘΥΒΟΠΔ] 1] δύχαίοη. Φοοναῦθθ Ὀθοῖη8. ἃ ῬΘΥΞΟηΔὶ 
ἀοἴθηοθ (ἀπολογήσασθαι, ὕὮΥΘΘ 11Π68 Ὀ6]0.}) ἃπα 80 Ἰδ πο Θϑφοῃ ν᾿ Βαῦ ἴο 
Ὁ 15. Π6 γ68] βαρ] θοῦ οὗ [η6 ἀϊα]οριθ---ἰπ Ττητπουία ἐν δὲ {πο ὅοα]. 

ἍΠ11. 088. θεοὺς ἄλλους : 1.6., {π0 χθόνιοι θεοί, 88. αἰ. Πρ αἸΒηθα 
ἔγοτη {86 οὐράνιοι. 

οὐκ ἀγανακτῶν : ““1π ὈθΙπρ' ὕππι8 ππτηονθα αὖ ἀοαῦῃ,᾽ ψΒΘΥΘ88 μὴ 
ἀγανακτῶν Μου]ά - “41 1 τοῖο ποῦ πιονϑα '᾿; οἵ. α.. ὁ 288, 4. 

6896. εὖ ἴστ᾽ ὅτι: {18 Πὰ8 ὈΘοοΙηΘ ἃ βίθυθούν ρΡθἃ ῬΏΧΤΑΒΘ ΤῸΣ Βύσοτρ᾽ 
ἈΒΒΘΥ ΤΟΙ, 1π ὙΒΙΟῊ {Π6 ὅτι 15 Τ68}}ν Ῥ]Θοπ ϑύϊο, 

τοῦτο μὲν οὐκ ἂν πάνυ διισχυρισαίμην : οἰ Ὀδοδυ86 ἮΘ 18 1688 
οοιύαϊη ἃροὰῦ Ππανπρ' [6 ΘΟμ ΡΑ ΠΙΟΠΒὮΙΡ οὗ τηθὴ μη [Π6 Ῥτοίΐθούϊομ. οὗ 
{Π6 ΡὍαΒ, ΟΥ Ὀθοδυ86 ὯΘ 18 ποῦ 8016 οὗ Ηΐβ ονῃ νου πθ88, Ηθ]18Β ααϊέθ 
οοηπαρηΐ οα {Π9 τηαύξον ἴῃ 6 “οϊοσῃ. 
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ὅτι... ἥξειν : τοδβυτηθα ἴπ καὶ τοῦτο αὖ (Π69 οπᾶ οὗ {μ6 βϑηΐθποθ. 
ΤῊΘ οοπβίσποίομ 18 βμαύξογοα Ὅν 0Π 6 ραυθῃ 815: ἥξειν 18 ἀθροπᾶθπξ 
οἢ. ἐλπίζω ὉΥ ἃ Κιπα οὗ αέἰέγαρέϊοῃι ; ἴΟΥ ἃ. Β᾽ Π}11ᾺΥ ᾿πΠἢπΊ ν δέου ἃ ρᾶγ- 
1016 11Κ6 ὅτι, νἱΖ. ὧς, 8606 1088). 

πάλαι λέγεται : ποίϊοθ {Π8 ΤΟ] απο οἡ ἐσϑαάϊοθ. ΤΠ6 βυθ]οοῦ 18 
νου κοα οαὖ τη την ίῃϊο ΒΠΔΡ6 ἴῃ ΟΡ 8. Ι,Ὑ111.--Ἰ,ΧΙΙ. 

αὐτὸς ἔχων : ““Καορίηρ' 1 411] ἐο γουγβε],᾽) Οἷἁ 0816 α86 οὗἉ αὐτοί, 

ἐν νῷ ἔχεις ; ““ἀο γουὺ ᾿ἱηΐοπα ἢ᾽ κἂν ἡμῖν μεταδοίης : ““ που] γοὰ 
ἱτηραγῦ 1 ἴο τι5,᾽᾽ 856., 11 γοὰὰ 676 δβίτθᾶ ἢ [{Π6 ορίαλίνο ψι ἢ ἄν ΠΘΓΘ 
ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ᾧ ΡΟ] τοα ποϑῦ, 11|τ6 οὐὐ “Κ ψου]α γοῦ Ὀ6 80 ΡΟ ἃ8 {ο.᾽» 

680. τί... ἄλλο γε ἣ πάλαι : 110.,““ νγμαῦ 6158 15 1Ὁ θαῦ νι ηδῦ.. .. ὃ’ 
ὃ... “ποῖ ῃῖπρ' αὖ νδ΄ {Π9 τηᾶτι 180 18 ἴο Δα τη] Ἰβέου 088 Ῥοΐβοιι, οἕο.ἢ 
ΓῊΘ ΡΏΓΑΒΘ 18 6]]]ρύ108] ἴον τί ἄλλο ἐστὶν ἢ ὅτι; πάλαι: ψ 1} {Π6 ργεβϑηΐ, 
ΚΘ {π6 Τιαύϊη ἐαηιάμειν). ΤῊΘ βουνδηῦ ψὰβ οδ]]θα ὁ δήμιος ΟΥ ὅ 
δημόσιος. 

οὐδὲν τοιοῦτον... προσφέρειν : ““ πούμϊπρ' οὗ {Π15 Κπά οὐυρπὺ ἴο 
᾿πίου θυθ τ 0Π6 ῬΡΟΙΒΟΙ ᾽᾿; 110,9 “Ὅ6 ὈὉτοπρηὖ ἴο Ῥθᾶν οἡ.᾽ Νούθ οὐδέν 
ἴῃ ἃ ῬΓΟΒΙΙΠΙΟΠ. 

εἰ δὲ μή : ““ΟὐΠοΥΤΙ56᾽᾿; {Π6 τΟρ 18} ΡΏΤΑΒΘ ἴπ ᾿πὐγοάποίηρ' Π6 Βθοομα 
Οὐ ὕνο αἰζθυπαύννοβ, θυύθπ θη, ἃ8 ΠΟΙΘ, [η6 μή 18 Ῥ]Θοπδβύϊο, 8 
ΒΒου]α βὰν, “1 Π6 ἀο.᾽ἢ 

69Ε:. ἔα. .. χαίρειν αὐτόν : ““Πορᾶ Ἰΐπὶ ποῦ,᾽᾽ ΟΥ̓ ΡΘΙΏΘΡ5, ““ (61 
Ὠΐπὶ ποῦ ἤο ΨΟΥΥΥ.᾽᾽ἢ 

σχέδον τι ἤδη: “1 ρυυοϑβθᾶ 88 τηθπ0}.᾽ - πάλαι μοι πράγματα 
παρέχει : ““Β6 Πᾶ885 ὈΘΕΠ. ὈΟύΒΘΓΙΠρ' Τη6 ἔῸΥ ἃ ἸΟηρ᾽ {ἰπη6.ἢ 

τὸν λόγον ἀποδοῦναι : ““ΤΟΠΑ͂ΘΙ τὰν δοοοιηῦ ᾽᾽ ()αἰϊογθηι γϑι](1678). 

ΤΧ. 044. κινδυνεύουσι... .. ἐπιτηδεύουσιν : ““ ΟΥΠΟΙ ΤΠΘΠ 500Ππὶ ἴο 
Τογρ οὐ ὑπαῦ 811 [Ποβθ στο θηρρϑ ὑἹῦ ἢ Β᾽ ποθοῦν ἴῃ {π0 βίπαν οὗ ΡΗ11ο- 
ΒΟΡΏΥ ἀο ποίῃϊηρ' Ὀπύ,᾽ ἄς. κινδυνεύειν, 110., ““Ὑπὰῃ ἃ ΤἸΒ]ς,᾽᾽ ΠΘΙΘ, 88 
οὗΐθη πὶ Ῥ]αῦο, τηθϑπβ 110016 ΤηΟΥΘ [Ππ8Π “Ἢ ΒΘΘΠῚΒ {60 ]γ.᾽ Τη {ῃ6 
Ῥχεβθηῦ οα86 ἴῃ Ῥᾶββαρθ 15. τηϑθ ΟὈΒΟΤΘ ὈΥ {Π9 86 οὗ {π6 Ῥϑυβοπᾶὶ 
1ηδίθαα οὗὨ {89 ᾿Ἰτχηρθυβοῃδὶ, ἃπα Ὀν {Π9 Βα θϑυϊαὐϊοπ οὗ {Π6 ὅτι οἸαιι88 ΤΟΥ 
[8:8 Το 0 ΟΥ̓Δ ΠΔΤΥ Ῥυύϊοῖρ]6 πὶ λεληθέναι. ΟἿΟΘΙΟ ΘΧΡΥΘΒ5568 {Π6 
Βοηψπηθηὗ (7,60. 1)18}.}, 1 οέα ρλιλἰοδορλογηι υἱέω σογιηνθ)ἐωΐϊο 1210) {18 68έ. 
5ο, ἴοο, κα Ῥλὶοβορλῖθ ὁ8ὲ 1 αρργογέλδασο 6 ἰώ γπογέ. 

ἀποθνήσκειν τε καὶ τεθνάναι : ““ ἀν ἱπρ' ἃπᾶ ἀθαίῃ.᾽᾽ ΟΠΘ ροἵνθϑβ {Π9 
ῬΤΌΟΘ55, ὕμ8 οὔποὺ ὅπ σϑϑα]ῦ ἢ “"ὁΠη6 Ὀθίηρ' {86 δοῦ οὗ διημδποὶ ρα! η, 
{Π:8 Οὔ. {πθ οοπβθαιθηῦ ἔγθθάομι᾽᾿ (θα 468). 6. μᾶνθ ποῦ ἴῃ (}}18 
οἀϊδίοπ ξο]]οννοα ὑπὸ Βοάϊ]θίαη ΜῈ. ἴῃ Π6 ““ ργ,ΔΡΉ͵08] ρθου]αγιν ᾽ οὗ 
ΒΡΘ]]Π1πρ' ἀποθνήσκειν ; 80 ἴοο 1 ἀναμιμνήσκεσθαι. 

64Β. γελασείοντα : ““ ἀϊβροβοα ἴο Ἰαυρλίον.᾽ ΟΥ̓ΠοΥ αδδίογαΐίυο 
ἐθυ πὶ Πα ]ΟΠΒ ΓΘ -σίαω, -ἰαω, -αὠ, ἃ8 στρατηγιάω, θανατάω (ἴθ. 11πΠ68 
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Ἰουγϑυὴ ; νΘΡΌΒ ἴθ ταν πᾶνϑ, Πουνου Ρ, ΟὔΠΘΙ τηθαπῖηρ8. 66 Ε΄. ᾧ 180, 
Νοίθ 1. ἘῸΥ {86 ἴὈτὴ -σειω οἵ. 186 “6οἴϊο “10γ18ὲ. 

οἶμαι γὰρ ἄν : ἄν οαηποῦ ΡὋ 0} 0Π6 ρυθβθηῦ ἃπα αύαγθ ὑθπβ68 οὗ 
{μ6 ᾿παᾶϊο. (α. δὲ 207-8) ; 10 15. ΒΙπιρὶν Ραῦ ἴπ ὑπ ΘΑΥΥ ἴο ψάγπ [6 
Πθατου ὑμαῦ 0Π6 τπιϑῖπ ὑποπρηῦ 18 ο θ6 οοπάϊξομα]. “8 ὑσαηβίθυθημοθ 
οὔ ἃ ψοτγὰ ο δποῦμ 6. οἰαιι86 158 ο41168 Πηρογϑαΐορ. 

τοὺς μὲν παρ᾽ ἡμῖν ἀνθρώπους : ““΄τὴν ΟΠ ΘΟΙὨἰΓΥΠΊΘΗ,᾽᾽ ὁ.6.,). [86 
ΤΊ Θθαι5, ΠΟΘ. “ὁ ΟΙΆΒΒ ̓̓  ΙΠΠῸΒ 616 ἰπουρηῦ ἀπῆΐῤ ΤΟΥ ΡΒΠΟΒΟΡΕΥ. 
ΤῊΘ Ἰαύτου ραῦῦ οὗ [Ππ βθηύθμοθ Βθοιὴ8 ἴο σϑίθι ὑδοὶς ὅο {Π9 ΘαθΘ ΤΙ 6858 οὗ 
{π6 Αὐῃθηΐδη ῬαΌ]1Ο ἴο τἹὰ 1056] οἵ Θοοταΐοβ. 

λελήθασιν (γοῖθ ψγ ψου]ὰ παύασα!!ν οχρθοῦ λέληθε) : τηϑαᾶθ 
ῬΘΙΒΟΠᾺ]. 

μὴ λεληθένανυ : ποΐθ ὅπ ἰγαπβιίῖοη ἴτοπὶ οὐ λελήθασιν ἴο μή. 

καὶ οἵου θανάτου : πῃ Δ]1]ϑίοη ἕο {π6 ἀδηπιύίοι οὐ ἀθαίῃ ἃ5 ἃ ἀ θ᾽ νθυ- 
8 ποθ,  1Οὴ οοταῦθβ Πδᾶα 1η ΠῚΒ ταϊπα αὖ ὕπο {1ππ|8. 

εἴπωμεν . . . ἡμᾶς αὐτούς ; ὁ" ἰοῦ 5 Θ΄ αΥΘ55 ΟΌΤΒΘΙΥΘΒ 0 ΘΘΟῈ. Οὗ χ ̓ἢ 
(Βονίαῦϊνϑ Βα Ὁ] απ αν). 

0646. τὴν τῆς ψυχῆς... ἀπαλλαγήν : [Π15 18 π6 ΡΠ οὗ [Π688 
ΟΠμαρύουϑ, νὴ ΒΟ νν μον ἀοα ἢ 18 ἃ ΤΘ]Θ886 ἴτότα ρΎΊ8οπ, ἃπα σγμαῦ {6 
ΤΘ]Οα5Θ Τ]ΘΔΏΒ. 

τοῦτο τὸ τεθνάναι : ὑπ ὕνγο ΟἸατι568 ὈΘρῚ πη πρ' σι χωρίς ον τ μδῦ 
τὸ τεθνάναι 18, ἃ8 τθραγβ ΠΟΥ 8ἃΠα 5018] τοϑρθούνϑι νυ. 

ἂρα μὴ ἄλλο τι ἢ : {Π15 αοἰἐδογ αν Βα] αποίῖνϑ 18 τᾶσϑ ἴπὶ ὅΠ6 ὑπιτα 
Ῥϑύβοη πα οὐ {Π8 Βα θδύαηδνθ νου. ὥϑοπιθ θα []0Π.8 ὑμθυθίοσθ τϑαᾶ ἤ: 
Του {818, οὗ. ποθ οὶ 09}). 

σκέψαι... σκοποῦμεν : ποθ ὑπαῦ 1π φὉΟα ΡΙΟΒΘ σκέπτομαι 18 ποῦ 
πἰϑοὰ ἴῃ 1ἴη6 Ῥχθβθηῦ ἃπα ᾿πηρου θοῦ, συ Ὦ116 σκοπέω, σκοποῦμαι ἃτθ αϑθοὰ 
ογἶμ πὶ ἐπο80 ἴθηθθ8. σκοπέω -Ξ 7 ἰοοῖΐ ; σκοποῦμαι -Ξ 7 ὁοἩ 8166}. 

εἶναν φιλοσόφου ἀνδρός : ““ {Π9 ἰα8]ς οὐ πθ ἀαὖν οὗ ἃ ΡΒ] ΟΒΟΡΘΓ.᾽" 

647). τὰς ἡδονάς : {Π|0 Ῥ]ΘΆΒΙΓΘΒ 8.6 Τὰ Πρ θα ΠΘΥΘ τα] ἴῃ ἢ 6 ΒΆΤηΘ 
ὙΑΥ ἃ8 ΤΠΘΥ ἃ16 ἀΘ ΗΠ ἸΓΘ]Υ ΟἸ ΒΒ: Πθα 1ῃ ΟἿοογο 126 1 γιδιδ τ. 18, νυ Ό 0 ἢ 
ΘΟΠραγΘ ΜΙ 818 ῬαβθαρΘ ἴον 108 δοοοιχιηῦ οὗ ὕπθ ἀἰβῦυσ ἷπρ' ᾿πῆ αθποθ 
οὐ ἀθβῖτθ: (1) παῦιμαὶ ἃπα πθοθββασν, (2) παύασαὶ Ὀαὰὺ ποῦ πθοθββασυ, 
(8) πϑῖῦμου παῦαγα] ΠΟΙ ΠπΘοΘβεασυ. ΨΠαῦ ΟἸββι Ποαύϊοη 18, Βουσθυθν,. 
δτὶ ΕἸΡΙΟ ΛΘ 9Π6 ; Ῥ]αΐο ΠΪπλΒ6 1 ἀϑαθ]]ν αἰντάοβ ᾿ηῦο πϑόθββαυυ ἀπ 
ὈΠΠΘΟΘΒΒΕΤΎ. οἷον: “ΤΟΥ ΘΧΘΙΏΡΙΘ᾽ ἢ; 186 ποτὰ ἄοθ8 ποῦ αἴἝαοοῦ {πθ΄ 
οοπβίχπούϊομ οὗ {Π6 βθῃΐθποθ. 

θεραπείας : ““ἸαχυτΙ68.᾽᾽ ΤΠ 411 {Π15 ἔῃ 18. ἃ ϑοογαίϊο Βῃσρ' οὗ, 
[6 ΒΟ! ουβ, ῸΥ ἴο 8606 ὃ. υναβηθα οὐ ἴῃ ἃ ΠΟΘ ραυτηθηῦ Οὐ σα 
ΒΔ 4818 σγὰ8 δοοοιπηθα ἃ την 9]. Τ 8 πα 1 ἴθυθηοθ ἤο ἐπ οοπιζουβ οὔ" 
1116 ἀοθροποᾶ σι ὑμθὸ ΟΥ̓ ΠΙοΒ ἰηΐο ἃ φῬοβιῦινο αθοξαύίοη οὗ ἀϊ5- 
οομϊοσῦ. 

041). ἀπολύων : ῬΟΥΠΆΡΒ ἃ ΡΠ ο ἔμ πϑιηθ οὗ ΑΡΟ]]ο, [π ΘΙ γϑυθσ. 
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664. μετέχει αὐτῶν : ΒΌΡΡΙΥ καὶ ὅς ἔτοπι {Π8 Ῥγθοθαϊπρ' ᾧ, 10 Ῥο Πρ; 
ὉΠδαᾶ] ο τοροαῦ [6 τοϊαύνθ ἴθ ατθοκ. Νοίθ μηδὲν ἃπᾶα μηδὲ, 
ΒΘΠΘυῖο ; ΟΡ. α. ᾧ 288, 4. 

ἐγγύς τι τείνειν : ΘἰΓΠΠ6Υ ““ ΠΟΑΥΪΥ δἰτη8 αὖ ἀθαίῃ,᾽᾿ ΟἿ᾽ ““ νΟΥρ 5 ῬΥυΘ 
ΟἸΟΒΘΙΥ οα ἀθαίῃ.᾽ ΟἿ, ἴον {86 Ῥορῃϊαν βϑηθπιθπῦ ὑμαῦ 1116 ψιῦπουῦ 
ῬΙΘΑΒΌΓΘ 18 ἃ ΒΟΥΤΥ ΔΠΔΪν, ΞΟΡΏΟΟΙΘΒ “ηέΐχογιο 110δ--117]1. 

ὁ μηδὲν φροντίζων : μηδέν, ΘΘΠΟΙΪΟ πι80 ὙΠ ῬΑΥύ]Ο1019; οἵ, 6. 
Ὁ 288,4. 

αἱ διὰ τοῦ σώματος : ὑ.6., [86 Ῥ] ΘΒ Γ65 ΒΊΟΝ. ἃ.156 Ὁ πιθᾶη8 Οὗ {Π6 
ῬΟΔΠν 86 Πη8658. ΕῸΓ ᾧμ18 ῬοΟρυΪα αἰδύϊποίξοι, οἵ, . ΠΥ 8. Οἰοέλγ168 
ῬΡ. 476-80. 

Χ. τῆς φρονήσεως : {Π6 οΥ̓ἀΙΠπαΥΥ αἸδυϊποίϊοθ. Ὀθύνθθη φρόνησις 
(φγει(ογέϊα) πιὰ σοφία (δαρὶθηέϊα) 18 Ὁπαῦ σίνοι ἴῃ ΟἿοθτΟ, 1)6 Ο7).. τ. 48 ; 
0:6 ΤΟΥΤΩΘΙ 15 7677, 6. ροίοηαγηη, Κρ ὶδγιεἰ γι δοϊθγέλϊα, {Π|6 Ἰα ΟΣ 18 
γ 672) αὐυϊγιαγ τίη οέ ᾿ερηιαγιαγίι δοϊθηξα. "ΓῊΘ Ἰα ον 15, ἴθ [ἀοῦ, 1Πη{6]- 
Ἰροῦαδ] στιβάοτη : [ῃ6 οὔῇοὺ ρυϑοῦϊοαὶ νιβάοη. Βαῦ {πὸ 11πη6 18 ποῦ 
ἀσᾶνσῃι ΨΘΥΥῪ ΒΒΆΤΡΙΥ ἴῃ Ῥ]αΐο, ἴΟΥ, ἔΤΌτα Π18 τα 108] ἀοούχ!π6 ὑπαῦ νἱσῦπιθ 
15 Και ]Θαρ6 ἃ Πα ν]ο6 18 Ἰρθουθηοθ, 10 10] ονγθα ὑπᾶῦῷ τυϊβάοιη ἴῃ [}9 
ΟΠΘ ΒΡΠΘΙΘ τγἃ8 που] Ῥουπμα ἀρ σι πυϊβάοτη ἴῃ μ6 οὔμου. Τὸ 
Αὐϊβίου!θ, οα ὕπ οὔμϑυ μβαπᾶ, ῆὴο θηνιβαρθα νἱσίπθ ἃ5 ἃ Πα 1 τοϑα] 1πρ 
ἔγοτη ἃ ΒΕ ΘΟΘΒβΊοι. ΟἱὨ ΒΤ 1]8ν δούβ, {Π:6 τηᾶπι 1 ἢ ὃ γγ6]] --ὑγα] ποθ ῬΟΥΘΣ 
οὗ ἐπουρθμύ (σοφός) τηὶρ ὐ νγ611 θ6 αἰ ουοηῦ ἔγοτη [Π6 πιὰ 1 ἃ νν6]]- 
ὑταϊτιθα Ῥονγοῦ οὗ οοπατπιοῦ (φρόνιμος). Φρόνησις 18 νΆΥΊΟΙΒΙΥ ὑταΒ]αἰθά : 
»γμάφηοο (οο πδΥτΤον) ; ἐλπονσἤέ ΟΥ ἐριἐοἰ!οοίμαϊδέν (ὈΟΌΠ Ἰτηρ] γῖηρ ἢ 
8 ἃ ΟΘοπῃίταβύ ὅο δούϊουι, ὙΠῸ} φρόνησις ἀ068 ποῖ), δηα ἐγδὶχλέ ( ]ΟῊ 
18 ἃ Ῥᾶτύ ομἱν οἵ φρόνησι5) ; τυὐδάοηι, χὶῦἢ ὑμθ Ῥυθῆχ ργαοίίοαϊ ΜΓ ΏΘΥΘ 
ΤΠΙΘΟΘΒΒΑΤΎ, ΕἸΠΡΊΒΠ65 1ὖ Ὀοβῦ. 

658. οἷον τὸ τοιόνδε λέγω -- οἷον ΒΙΤΩΡΙΥ, - ΕὟ. γα)" θαθηιρῖθ, ἴῸΥ 
Ἰπβίδποθ. 

οἱ ποιηταὶ... θρυλοῦσιν : ““ 48 {Π9 ροσίβ ἃ16 ΘΥΟΥΙ αἰππηηρ' ᾿ηΐο ΟἿ 
ΘΑΥΒ.᾽ 6 ΘΑΥΠΘΙ ῬὨ]]ΟΒΟΡΏΘΥΒ τοῦθ 1π σ 806. ΟἹ. {818 1811101Π10Ὁ 
οὗ [16 υπαϊάθα βθη868 ἃ 1126 οὗ ΕἸ ΡΙοΠδυπιι8 18 ααοίθα Ὀγ 0Π6 οοτη- 
τηθηΐαῖογε--- 

νοῦς δὁρῇ καὶ νοῦς ἀκούει' τἄλλα κωφὰ καὶ τυφλά. 

αὗται: νἱΖ., [Π 50Π8565 οὐἨ ΠΟΑΥΙΠρ᾽ ἃ πα βϑϑὶπρ', ἡ ΠΙΟῚ. Δ.Θ ΤΟ. 1658 
“’ ΘΟΥ̓ΡΟΥΘΔ] ̓̓  {Π8ῃ {Π6 οἴου 8 (5666 Ὁ], ΟΒδρ. ν., ρΡΡ. 121--90). 

᾿ αἰσθήσεων : ΠΘΙ6 Ατὐϊδύο]θ τη! ῆθ5. {Πη6 βαρ ε88 οὗ ῬΙαίο᾽β αἴ8- 
ἐϊποίίομβ. ΤῸ Ῥ]αΐο {πθ {Π1Πρ8 οὐ {Π6 ννουἹα ρογοθινθα Ὀν {Π6 αἰσθήσεις 
ὙΘΟΙΘ ΙΏΘΥΘ Βῃδάονβ οὗἨ [Π6 Τ68] {Π1Πη08, τὰ ὄντα, ἰδέαι, ΟΘογηργ  μ πα θα 
ὉΥ νοῦς. ΤῈ βῃδάονβ δπα {Π6 Του 168 γ ]Ο ἢ. ἀθα]ῦ υγιῦῃ. ὑπ θη ὙΘῚΘ 
Δ11|κΘ ὉΠ͵Ο] 1816 : τθὰ] Κπον]θᾶρο, ἐπιστήμη, γὙὰ8 ΟἾΪΥ ῬΟΒΒΙΌ]6 ΘΠ 
886 Β00}] νγᾶϑ πϊτηροᾶθα Ὺ {π6 Ῥοᾶν, ΘΠ λόγος ΟΥ νοῦς νγὰ8 ὍΠ6Π- 
Οὐ θοσΘα ὈΥ [Π6 Β6η8688. [396 αϊαρυϑιη ἴθ Μ,ΑΡ. ρΡρ. δ4-δ8.] 
Αὐἱβίου]θ, οα {}9 οὔμποσ μαπὰ, ““" ὑσϑαΐίβ Κηον]θᾶρθ ἃΒ ἃ ἀθυθὶορτηθηῦ 



86 ῬΗΛΈΡΟ. 

ἴσου [868 ἱτη ΡΥ ΒΒΙΟη5 Οὗ 5Β6η86, αὖ ΓΘΟΟΡΉ1865 ὑΠδῦ 56Π56, ἃ8Β Β0 ἢ, (068 
ποῦ ρῖνθ ὰ8 Κπον]θαρθ᾽᾿ ( 411Δθ9). ὅϑ:.0 ἴοο β΄] Υ, Πρ. τχ. 

σχολῇ : ““ποί δὖ 811," 110., “αὖ ἸοΙβυτθ; ΟΝ 
ἰθὶδιι7,9 Ἀϊτη ὑπῶῦ ΤπΟΟΪΓ5 πιο ΟΠ06 ᾽᾽ (7 {8 “Ἡαγο, 6148). 

6060. λογίζεσθαι : (1) ἐο σαϊοιίαέθ, (2) ἐο 6ογιδὶ467 (1ῃ ἃι ῬΌΠΘΙΑΙ τ], 
(3) ἐο γϑαβο)ὶ, ἃ8. Ὑ70|6 ΒΥ ἰογιοαίίμ. 

τοῦ ὄντος: ““ δύ 15 ὙΘΔ]1Υ ὑταθ.᾽ ΤῊΘ ὙΘΔΠ]ν -ΟΧΊβθ πο’ 15 α1 501} - 
ΘΌΒη6α Ὀγ Ρ]αῦο, ζο]] ον πρ' Ῥαυτη θη] 495, ἔστοπὶ ὉΠ 61 ὉΠΙΘΆΪ 1πηδ 968, 
τὰ φαινόμενα, ΜΟῚ 816 Κπονη ἴο 18 ΟΠ]ν ἔσοπι ὕΠ6 ἢΠθϑῦϊρ᾽ 1ΠῚ ΡΥ ΘΕΒΙΟΠΒ 
οὗ βΒθη86. 19 Ἰαΐϑν Τιαύϊη πα Ομ] βῦ]0 υϊῦουβ ᾿ηνθηϊθαᾶ ἃ ργθβθηῦ 
ῬδυΐΟΙΡ16 ΤῸ 686886 ἴο ἰχαπβ]αῦθ 10, 6718 τὶ τὸ ὄν ; πα ἴῃ 6 ΘΟΥΤΘΒΡΟταΙ Πρ 
ΤΠΙΟΌΠΒ ἴῃ ὈοΟΐῃ Ἰαπρυιαρ᾽68 ἃγ6 ἀοσϊνϑα ἔγοιη [6 βιυθβίδη ιν νου Ὀ---οὐσία, 
οϑδθγιέϊα. Οἷν γϑρυθϑθηΐαίνϑϑ οὐ {Π6886 Ἰαϑβῦ---δοέζϑέαηοθ ἅτ 6886)106---- 
Πᾶν δοαπ]γοα βίσαῃρο]ν αἸΠ ΠΥ πῦ τη ΘΠ] ΠΡ. 

δίκαιον αὐτό: ““ αὐϑύταρῦ 780106 ᾽᾿᾽; {Π6 βᾶτὴηθ ὑμ]πρ' ἃ8 {π6 ἐδέα τοῦ 
δικαίου, ἵγοτη {Π6 1] Ῥαυὑϊοϊραΐϊοη 'π ὨΙΟἢ 81]0π0 μ6 ἐπῖπρ8 ψγὸ οα]] 
7.80 ἀγ 7.80. 

ἀγαθόν : ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ 18 ἴπι Π8 Ζορεδίϊο (μ 86 οορὶπρ᾽-ϑύοηθ (θρῖγκοΞ) 
Οὗ ὕμ8 νυν οἵ Ιᾶθαβ. 8.66 Τηϊτοσποίϊοῃ, ᾧ 4, 11. 

καὶ τῶν ἄλλων.... ἕκαστον ὄν : ““δη4, ἴῃ ἃ ποχᾶ, {πΠ0 “ Ὀοϊπρ' ἢ οὗ 
811 ΟὔΘΥ ὉΠ1πρΡ5 τ ΙΟῊ Πᾶν 6 8η πα ϊνι πὰ] Θχ βίθποβ.᾽᾿ ΤῊΘ Ἰαϑῦ οἰ δθ 
15 ΤΘΑ]]ν Ῥαῦ 1η ἴο ΘΧρ απ οὐσία, ΜΙΟὴ μα ποῦ γϑῦ Ὅθθῃ σϑοορηϊδθα 
88 ἃ ΤΟΡῸΪΔΡ ῬΕΠ]ΟΒΟΡὮΪΟΑΙ ἤοστα ἃπα 80 πθεαθα ΧΡ πϑίῖοῃ. 

66}. ὃς ὧν... παρασκενάσηται : ποίο ὑπαῦ ἴπ [Π15 5Βθπέθποθ ἄν 5'068 
ΟἸοΒΘΙν ἢ {Π6 ὅς, τὐλοθνόγ. [τὰ [Π6 ποχῦ βθῃΐθποθ θαῦ πὸ ψγὸ οϑῇ 
ὅστις - -- ἴοι ῖἴπι Το 86 βᾶτηθ β6η3586. Νοίθ, ἴοο, ὑμῦ 1ῃ ὕΠπ686 ὅσο 
ΒΘΠΓΘΠΟΘΒ ὕΠ 6 ὩΡΟΘΟΒΙΒ 18. ΒΙΤΏΙ]ΑΥ, ν]Ζ., ἄν ΙΓ ὕΠ6 ορύαϊνθ. θαῦ ὑμαΐ 
[68 Βθοομα ἢὰβ 9 ΤΟΥ͂Θ ΤΟΡΪΔΡ Ῥγούαϑιβ, νιΖ., ὑπ ορῦ. ιδοαῦ ἄν ; 
Β66 α. ῥὺ 227; 292, 4. 

αὐτὸ ἕκαστον : ““ΘΔ0 ἢ {Πϊπρ' ἃ8 Ὁ ΤΘΆΠΠΥ 15.᾽ διανοηθῆναι ς {Πθ 
ΘοΥτθἸαῦινθ ὅο αἰσθάνεσθαι---ἰο οοηιργολοηαῖ, ἃ5. αἰβεϊπραϊβῃ θα ἔσοσα ἕο 
»ογοοῖνθ. 

τοῦ γνῶναι: ΘΟΠΙνΘ αἴδου ἐγγύτατα. 

αὐτῇ τῇ διανοίᾳ : {π6 αἸδύϊπούίοι ἀτᾶννῃ ἴῃ [μ6 Δ ροδίο Ὀθύνθθη νοῦς 
διηα διάνοια (Μ.Α.. Ρῃ. δ4--ὅ6) 15 ποῦ Κορῦ ἊΡ ὮθΓΘ. 

664. εἰλικρινεῖ: ““Ῥυγα.᾽" ὙΠ6 ψοτὰ, ὙΒὶοῃ 18 Βοιηθίϊπηθϑβ βρο]ῦ 
ΙΓ 8 ἢ ἀΒΡΙΓαῦθ, 18 ἀουνϑα οἰ ΠΘΥ ἔτοιῃ εἵλη, ἐδ 8:08 γᾶψϑ8, ΟΥ̓ΓΓΌΤΩ, 
εἴλω, γοῖί. Τὰ [}6 Ἰαύδευ. οα 86 ὉΠ 1ᾶθὲ 15 ὑμϑῦ οὗ το ]Ππρ' ἃ βῖθνθ δθοαῦ 
δα 50 Βορδσαῦπρ' σοοα ἔχοι 601}: ἴῃ 6 ἔοστηθυ 10 15 {Ππᾶῦ οἵ ΘΧΑτη ΠΡ’ 
8.0 οβύϊπρ' Ὁ. {Π 9 ΒΠΠρηῦ ; οὗ. οὐν ΡΏταβθ, “ποῦ Ὀθασῖπν ἀν ]ρῃῦ.᾽} 

Οη 188 μγεαϊοω!ῖυο ροϑιτϊοι οὗ {πὸ δα] θοῦϊνθ οαὐβι 6 ὅπ ἃυθϊο]θ, 866 α΄. 
ὁ 198, Βθιηδγκ. 

θηρεύειν τῶν ὄντων : οὗ. 660 ἐηγγα. Τὰϊο ἰο Ῥ]αΐο 18. ἃ Ἰοῃρ', Βύθσἢ 
ΟΠ8868 εἰΐοσ Τσαίη. 
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ὡς ἔπος εἰπεῖν : ““ΤΟῸΡὮΪν Βρθακίηρ᾽΄᾿; οἱ. α΄. ὁ 268. 

ἀλήθειάν τε καὶ φρόνησιν : Τταΐῃ ἀπα ὙΝΊΒάοΠη ἅτ 6 γθβρϑούϊν θυ 0ῃ9 
τ Βα] 8πα {πΠ6 ταϑἂπ8 οὗ ὕΠ6 δἴογθβαι ἃ Παπί. 

ΧΙ. 668. παρίστασθαι: ““Βυρροδβύ 1561, δόξα: ““ ΟρίπΙ 0 ̓᾽ 
ΤΉΘΙΘΙΥ, ΠοσΘ. [0 480 88 ἃ Βρ060181 ὕθοῆῃτῖοα] τηϑαηῖπρ' 1π Ρ]αΐο (Δ.Α.Ῥ. 
ῬΡ. δ4, δ6δ). Νοῖθ ὅτι ᾿πίγοάποϊηρ' ἃ. αἸσθοῦ βρθθοῦ πα ὑγαηβ]αΐθ ὈΥ 
ΤΠ νου θα ΘΟΙΏΙΊ88Β. 

κινδυνεύει. τοι ὥσπερ ἀτραπός τις, κιτιλ. : ““1ὖ Βθθῖηβ ὕμϑη ὑμαῦ ὁΠ6 
τηϊρ ὔ ΒᾺγ ἃ, 81|8}} Ῥαῦηνγαν ἰθα 8 ὰ8 οαὖοῦ {Π6 αἸΠ ον 1π {Π18 οοπ- 
Βιαθγαύϊοι. ὈΥ [Π6 δἱὰ οὗ Ἰορὶοδὶ υθαβοηῖηρ: ὑμδῦ, ζο.᾽ Το ὑμ 8, 
1Π86 Ῥαύῃ νυ οὐ σϑᾶβϑοῃ 15 οοπίγαβίθα τι {Ππ6 ΠΙΡΉ νᾶ οὐ [Π6 56 Π868 
(θα 68). [π {818 οᾶ86 [Π βθοοπά ὅτι ᾿πύγοάποθβ ἃ οἰδθθ ΘΧ Ια που 
οὗ σκέψει, ἃτιὰ ἐν τῇ σκέψει ου]α Ὀ6 ΟἸΘΆΤΘΙ 1 αἰ γᾶ ἴο εἰς τὴν σκέψιν. 
ἘΣ {Π:18 56η86 οὗ ἐκφέρει ΝΥ ΔΡΉΘΥ Μ061] ΘΟΙΏΊΡΆΤ6Β ««4͵α.; ἴ :---- 

εὖ δέ σ᾽ ἐκφέρει 
Κυνός Λακαίνης ὥς τις εὔρινυς βάσις. 

ΘΟΠ]ΘΙΘΥΤΏΔΟΠΘΙ ὑγδηβϑίθυβ η6 σΟΥΒ μετὰ τοῦ λόγου... σκέψει ἴο 
αἴζου ἔχωμεν. 1π ὑπαῦ οᾶ86 {86 Βθοοπα οἱδιβα 1πγοάποθα Ὀγ ὅτε 15 
οοογαϊπαΐθ ἢ {Π6 ἢγϑῦ οἰᾶβθ 80 Ῥθρη ; ἀτραπός ΥΟΙοΥΒ ἴο {Π6 ““Βῃοτῦ 
γα" οὐ ἀθεαΐῃ ἃπα μετὰ τοῦ λόγου ΒΘΕΙῺΒ 0 πιθᾶ “1 ΟἿΓ 
ΤΒθουυ. 

οὐ μή ποτε: οὐ μή “1 {Ππ6 δΔουῖϑῦ Βι ] ποῦν 8 πα 81] ῬΘΥΒΟΠΒ οὗ {Π6 
Ταΐυγο, βάν [Π| ΒΘΟΟΠ Πα ΒΙΠΡΊΪ]ΔΥ, ΘΧΡΥΘΒΒ ἃ δ7ῸΠ γϑραίϊολ ; ΜΓ {Π6 
ξαΐαγθ 2πα δ Πρ]8ν, ἃ δέγοη  ρηολίδιέϊο. ΓΘ ΤΌΥΙΘΙ τ1ι88 18 Β01η6- 
{ἰτη68 δχρίαπθα ὈΥ ᾧπ6 6]]1ρθθ οὗ ἃ νϑῦ οἵ [ϑᾶγῖηρ ; ῬὈαύ 568 
6. ᾧ 261. 
ἀσχολίας : [πΠ6 ΟὙΘΟΙΚΒ ΤΟρΥ 64 ἸΔΌΟῸΣ ἃ8 1110 681 ἃπα τηθομδηῖοα] 

(βαναυσόξ) πὰ Βουρῃῦ σχολή ἴοΥ {Π6 ΒΊΡΉΘΥ ῬαγβαϊΒ. οὗ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΕΥ, 
ζο. Το Βθοῦσθ [818 Ἰθίβιιυθ ἔου {86 ἴϑυν Ῥ]αΐο πὰ Αὐὶβίου]θ ΘΥ0 ταν 
1η {Π611 1468] βίαὐθβ ὕο τηδῖκθ [6 πηὰ858 Οἵ ΠΠΘῚ ΒΟΥ ΓΒ Δ Πα 5] ν68. 

660. ἄν τινε: Ν.Β. ἄν -- ἐάν. ΟὈΠαΙΠΟΠΆ] βοπίθποοβ ἢ ἐάν 
ἘΒ1181]ν [αἸτο ἃ ἐαύατο Ἰπαϊοαξῖνθ 1π {Πη6 ἃροάοβῖΒ; α΄. ᾧ 282, ὃ, 

τὸ λεγόμενον: ““85 Π6 ΒαΑν]Πρ' 18,᾽ ΟΥ “85 {16 βίουυ ρῸββ᾽ἢἷ; 
Δάν 18]. 

66}. αὐτὰ... αὐτῇ : [818 15 Θααἰναϊοπύ ἴο ““Υ̓Θ τησπϑὺ νυ ἢ {Π6 
8011] απτη ρα θα Ἰοοὶς ΟΠ. {Π1ΠΡ8 ἃ8 [ΠΥ Τ68}]Υ ασρ.᾽ ΟἿ, 26 1Ζϊηίδιιδ1., 
ΟμΒᾶν. 18. 

06), ἐρασταί : ἴπ {Π6 Ζλαρίγιϑ τι {ῃ}6 δ,νηροβίμη), νγθ ἃγ 8 ΒΒ ῃ 
ΒΟΥ ἃ ῬΕΙΠ]ΟΒΟΡὮΏΙΟ ἔρως ἴον αρδβίσαοῦ Ὀθασῖν οἂπ Ὀ6 ἀθνοὶορθᾶ ουὖ οἵ 
Ἰονϑ ἴοσ ὑῃ8 Ὀεδαῦν οἵ βθη81016 οὈ]θούβ. Τπύσοα πούίοῃ, δῷ 2, 4. 

ονήσεως : 8ἃΠ ᾿ἰηβύαποθ οὗὨ ἐη06).86 αἰέγαοίζογε (ον, ποῖθ οα 600), 
διὰ (ἡ. δὴ 168--4), {π6 βυθ]θοῦ το ἔσται ὈδΙπρ' σεπομοα ἔτγοιῃ 108 
ῬΙΟΡΘΙ ὁ880 ὈΥ͂ {Π6 1πι δου ΘΠ] ΠΡ ΤΟ] ῖνΘ οὗ. 
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δυοῖν θάτερον (-- τὸ ἕτερον) : ““ 019 οὗ ὕνγο {1 ΠΡ (δ 68 Ῥ]Δο6." ΤΠθ 
γΘΥ 15 οτηϊυϊθα ἴῃ η6 ὩρΟΔΟΒ15 885 8130 ἴῃ {Π6 ργούαβίβ. τελευτήσασιν : 
“6 6 81 ἀοδᾷ,᾽᾽ ἀρυθοϑῖπρ' μι ἢ ἡμῖν, ροββϑββῖνθ ἀδύϊννθ ἀπαθυβίοοα 
ὙΠ ἔστιν. 

674. ἐν ᾧ ἂν ζῶμεν -- ἕως ἂν ζῶμεν : “80 ἸΟΠρ᾽ 88 ψγὸ Π| ]9.᾽᾽ οὕτως 
ὙΘουΒ ὅο {Π18. οοπαιίίομ, ὑυΟἢ 18 στοϑίίθα 1π 8. αἰ ογθπῦ ἔοστη ουΓ 
Ἰ1Πη68 ἸΟΘΥ ἄονγῃ ἴῃ [Π6 ψοΙὰβ ἕως ἂν. .. ἡμᾶς, ΏΘΙΘ ἕως ἂν ΤηΘΔ 18 
ἐς ππ τ ν ( Ό ΟΣ 

ὅτι μάλιστα... ὅτι μή: ποίθ ὑμᾶῦ ὅτι ἰΒ ἔτοτη ὅστις. Τὸ 18 
νυῖύῦθη 1Π8 ΟΥ 1 οοιητηδ, (ὅ,τι) ὕο αἰ ΒΟ ρ 15}. 1Ὁ ἔσοτη ὅτι [Π6 60Π- 
7απούίοπ, ἐμαί. Τὰ ῬΟΪΏ οα8608 ΠΟΘ ρίνεπ ὅσον τηἱρ αὖ ὉΘ Βιιδύιαϊοά. 
τα] ΐθ, “’ ἃ8 τη Οἢ δι8 ῬΟΒΒΙΌ]6,᾽᾽ 8πα ““ Θχοβρῦ.᾽ἢ» 

ἀναπιμπλώμεβα : ““1η!θοὐοα ᾽"; οὗ, ἀναπλέα, 8380). ὅ'ο ἴοο ἐ)η2 6)" ἴτι 
Τανγ. 

μετὰ τοιούτων : ὑ.6., καθαρῶν, ΘΙΓΠΘΥ ῬΘΥΒΟΙΠΒ ΟΥ Π1ΠΡΆ. 

67Β. μὴ οὐ θεμιτὸν ἡ : 86.,) δέδοικα; 866 Ο.α΄. ᾧ 218, Νοίθ 2; οἵ. 
ἴοο 69Α. μὴ καθαρῷ: σοπογΐο, οἵ, α΄. ᾧ 288, ὅ. 

παντός γε μᾶλλον : {Π6 σΘϑῃῖνθ ἀθρθπαϊηρ' ου. μᾶλλον. 

ΧΤΙ. οἵ : {π6 ἀοπηοῃ γα νθ οουυϑαὔῦϊνθ ἤο Π6 ἱπίθυσορ αὐΐϊνθ ποῖ; 1 
τηϑὺ Ὅ6 αἸΒθΠ Πρ ]5η6α ἔγοση {Π 6 ϑμο 10 οὗ Θαυ]ν τῃ 670 (ΡθυΒομδὶ 
ῬΙΟΠΟΙΠ), ἃπα ἔγοπι θοΟίἢ οὗ (ἀοΘἢ πιΐθ ἃυ 1016) πὰ οἵ (τ αὐῖνθ ρσοποιη). 

κτήσασθαι : ποίϊ060 [9 δογδῦ ᾿πΠΗ 1{ϊνθ ΑΥΓΘΡ 81 ΘΧΡΥ ΒΊΟΝ οὗ ΠΟΡΘ; 
1ὖ 15 Εοιὰ ἴο ἀδποίβ ρυϑαῦθυ οουΐαιϊηῦν ὑπδᾶπ {Π6 ΤπΟΥΘ 888] ἑαΐασθ. Τῇ 
{Π6 δουιϑὺ. Ὀ8 τι88α 1 15 ΡΌΠΟΥΘΙΠΠν ΠοΙρθα ουὖ Ὁν ἄν. Βαῦ ἐπθ δογῖβύῦ 
1ΟΒ68 ἴῃ {Π6 ΟΥΠΘΥ Τηοοαβ ὕΠ6 ρϑϑῦ Β6η88 ΒΙΟῊ 1ὖ ΠΔ85 ἴῃ {Π6 ᾿παϊοδῦνθ, 
Δα τη} ]ν αὐγ6 115. οα {π6 ἀβἤπΙὔθπθββ Οὐ ἀπιύν οὗ δἃπ δοῦοη οὐ βίαϊθ 
Τῦ 15 ΒΙΡΉν ΔΡΡσορυϊαῦθ ΠΟΥ: ““ο ΟὈΐδῖτι ΟΠ06 ἴογ 81]].᾽ 

γίγνεται : ΒΌΡΡΙΥ καὶ ἐμοί ὈΘἔοτΘ καὶ ἄλλῳ ἀνδρί, κ.τ.λ. 

610. παρεσκεύασθαν : τηϊ4 416. ΟἾΒοΥνΘ {πὸ ρουΐθοῦ ἱπθηϊνο ἀθ- 
ποίη ρ᾽ [Π Θοτηρ] ίϊοι οἵ {πὸ δοίξίομ. 

κάθαρσις δὲ εἶναι: [Π6 δοοιβαύνθ σγου]α ὍΘ ΤΏΟΥΘ πϑ08], ἃ8 ἴῃ 744, 
ἴον συμβαίνει 18 ΡΘΙΗΘΙΆΙ]Υ πι8θ0α ἸΤΊ ΡΘΥΒΟΠΆ]]ν. Βαΐ ΡΥθοθάϊπρ' ἄρα οὐ ἃ8 
θυ ἀο, ὕΠθ88 ψγοσὰβ 116 ουέβιαθ {Π6 οομβίσ πούϊοη οὗ [Π 6 βεπίθποθ, δπᾶ 
{8 ποιητηδῦϊνθ 15 ααἰύθ παύῃχα). 

ὅπερ πάλαι... λέγεται : ρατοηθηθίϊο ; {Π9 Τϑΐθυθμοθ 13 ἐο 640, 
τὸ χωρίζειν ἀ6Ηπε8 τοῦτο, ἃῦονθ. Τῷ 18 τη πο [ἢ Βᾶτηθ ἃΒ ἀπαλλαγή 

ἴπ 640, βαᾶνθ ὑπᾶῦ ἔποτθ ὕπο 1ᾶθα οὐ “" Θβοᾶρθ᾽ ἔγοπι {Π9 φρουρά 7αϑὺ 
π]Θη ΟΠ ἃ 18 ΤΥΘΒἢ ἴῃ {Π9 Τα Πα 5 οὗ [Π6 ΒΡΘΆΪΚουΒ. 

671). ἐκλυομένην : ““ ἔγοοῖπρ 1861},᾽᾽ ποῦ ““ ἐγθϑᾶ." ΤῊΘ Ῥγόοθββ 
ΒΘ6ΘΠ18. ΠΆΤΪΥ οομηρΙο θα ουθὴ ἢ ἀθαΐίῃ. 

μάλιστα καὶ μόνοι : ““ ΘΒΡΘΟΙΔΙΠ]Υ ---ἶηπ ἤδοῦ, ΠΟΥ ΔΙοπθ ἃγθ-- 
Δ. ΧΙΟΒ.᾽; 
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τὸ μελέτημα.. .. τῶν φιλοσόφων : οὗ. ἄῦονο, 04Δ, ἕο ὙΒΙΟΗ ρΡαββαρΘ 
ΓΟΙΌΤΘΠΟΘ 15 τηϑθ ἴῃ {8 ὙγΟΓ 5 ὕπερ ἐν ἀρχῇ ἔλεγον. 

67). οὕτω 5118 ὉΡ ὅπ 6 ΡΠ τα86 παρασκευάζοντα.. .. τεθνάναι. 
εἰ γὰρ διαβέβληνται... συνόντος αὐτοῖς : {Π6 Τηδίη ῥγοίαβ᾽8. σὍΘΒ 

ἄονῃ ἴο ἔχειν ; ὑἢ οἴαιιβθ τούτου δὲ... ἀγανακτοῖεν 158. ΘἰΠ 67 (1) ἃ 
καπὰ οὗ βυ-Ῥγοίαβιβ ὅο ὑπ6 ἢγβῦ (ῃθποθ πῃ 9 ομδηρθ οὗ τηοοᾶϑβ, ΤῸΓ 
ὙΒΙΟΘῊ οὗ, ὙΘΙΡΊ], 416). τ. 46), οὐ (2) ἃ τηϊβρ!δοθά ποὰπ βθηΐθποθ οο- 
ογαϊηδύθ ἴο εἰ μὴ . .. ἴοιεν, κιτ.λ.» πα, {τ μαΐ, φτυθάϊοαΐθ ἰο ἀλογία. 
Βοί τυχεῖν ἃπα ἀπηλλάχθαι ἀθρθπᾷ οῃ ἐλπίς, ἤρων δὲ φρονήσεως Ὀεὶπρ' 
Ῥδυθπίμοίϊο. 

ᾧ τε πα ἱπ {Π6 10]]Ουῖπρ' τούτου 105 απ θοοάοπῦ. Οὐππθοῦ συνόντος 
αὐυτοιξ. 

684. ἢ ἀνθρωπίνων μέν : Δηϑτνγοτοα ὈΥ φρονήσεως δέ, ἴουν 1Π1Π|65 ἸΟΎΤΟΥ 
ἄονσι. “ΓΘ ΡΌΠΘΙΔΙ 5680 18 ΟἸΘΑΙ ΘΠΟῸΡΉ : ““ΗδνθΘ ῬΘΟΡΙΘ ἔοὺγΥ ῬΆγΟΙΥ 
ΒαπηΔη ἰονθ ἄοπθ. .. ἃπΠα 5Π8]] ποῦ {Π6 Ἰογϑχ οὗ ψίβάοπι..... ἢ᾽ 

υἱέων : ἴθ {Π 6 ΤΌΥΤΩΒ 1Π 1186 566 α΄. ᾧ 60, 21]. 
πολλοὶ δή: 6.9., ΑἸοΘΒΟΙΒ ἴου Αὐτηθίαβ, ΟΥΡμθυβ [Ὁ Ἐν 66, 

ΑΟΠ1]1105 ἔοσ Ῥαΐσγοοϊαβ. (δα 65.) 
τῆς τοῦ ὄψεσθαι : [Π6 ο'ΘηΙ{ἴγ8 15 1π ΔΡῬΟΒΙ ΟΠ ἴο ἐλπίδος. 
ἐντεύξεσθαι : ““ αὐΐαῖπι ᾽᾿᾽; ἀΘΡ6 πα οα ἐλπίδα. 
ἀλλ᾽ ἥ: ““βΒαγθ,᾽᾽ ““ Θὁχοορρύ.᾽᾽ 

688. εἶσιν : ΟΌΒΘΥΥΘ, ποῦ εἰσίν. οἴεσθαί γε χρή: 56. ὑπαῦ Π6 ποιὰ 
80 ὙΠ] ΠΡ]Υ. 

ΧΤΤΠΙ. τεκμήριον : ““Ῥτοοῦ,᾽᾽ Το ΒΙΓΟΠΡΟΥ ὑπᾶπ σημεῖον. ΤῊΘ 
Ἰαϊΐου. σοῦ] τηθᾶπ ὑμαῦ, οἼνοη ἃ τηᾶη σοι ]6α αὖ {πΠ6 Ῥγοβρθοῦ οἵ 
ἀθαΐῃ, στὸ Βῃου]α ποῦ οχρθοῦ μ1πὶ ἴο ὑπτπ οαὖ ἃ ὑγ6 ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΟΥ : {Π8 
ΤΟΥΤΊΘΙ 1τη}1168 {πᾶῦ Β. ΟΝ ἃ. [66 ]1ηρ' 15 ἃ Β ΠΠοΙΘηὐ ὑοϑύ οὗ [Π6 τηδῃ. 

ὃν ἂν ἴδῃς -- ἐάν τινα ἴδῃς. 6 Βμουϊα ὑγαηβῦου [Π6 1π4 6 Π1}}106Π688 ἰο 
[86 τηϑῖτι οἰαιι8θ: ““ΔΠΥ͂ Τη8Π γοῖ ΒΔῪ.᾽" : 

οὐκ ἄρ᾽ ἣν : ““Π νγχὰβ πού, αἴξον “411 ᾽"; ἄρ᾽ ἦν, οὗ ἃ ἴαοῦ ΠΊΟΝΙ γὰ8 
Αἰνν νυ 8 ὕσαθ, θαῦ {16 σα! οὗ τ ΒΟΉ 15 ΟΠ]Ὺ 7π8ὺ Τϑοορπηἰβοά. 

680. φιλοσώματος. .. φιλοχρήματος... φιλότιμος : 1.6., 6. οατοᾶ 
ΤῸ ΟἸΓΠΘΙ ὈΟΔΠΥ Ρ]ΘΆΒΌΓΘΒ, ΟΥ̓ ΤΠΟΠΘΥ͂, ΟἹ ΒΟΠΟΙ,, ὑΠποαΡ ἢ ποῦ ΠπΘΟ68- 
ΒΑΥΤῪ ἴο ΒΌΟἢ 8η οχίθηῦ 88 ὕο ὍΘ ο8]164 βΒϑῆϑιιἃ], οονϑύοιιβ, ΟΥ̓ ἃ 1 1Ο 8. 

ἡ ὀνομαζομένη ἀνδρεία : ““ Πῃαῦ 15 ὁ041164 οουγαρ.᾽᾽ ΤῊΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠ 
1 }Ρ1165 ὑπαῦ Ῥ]αΐο 15 υβίπρ' {Π6 ψοτχα ἴπ ἃ ΘΟ θη 1018] Β0η80. Τύ 18 
056 οὗ {86 ἔουγν σαγαϊ,ιαἴ---ἃ85 ΠΠΘΥῪ σου ἢσδὺ οα]] θα Ὀγ ὅὅ. Ατηργοβο--- 
γίγύιιοβ οὗ [Π6 ΟΥ̓ ΠΑΥΎ ΟὙΘΟΪς ΟἸΑ ΒΒ: Ποδί]οη, ὙΠΟ 18 ἢγβῦ Του πα 1π 
Ῥίπᾶδυ, πα ΒΪΟῊ 18 δαορίθα, [ΟΣ ᾿πβίδποθ, πὶ Οἴοοσο, 226 121. τ., ΟἩ. 
18-16, ἀπά ἴπ ῬΙ]αίο᾿β Πορμδί!σ. Τὰ {πμ6 αὐ ὑγθαῦϊβθ ἃ ἀβῆηϊίθ 
ΒΡΒΘΥΘ, Ῥοΐῃ πὶ [μ6 ᾿ἱπαϊν απ] πᾶ πὶ ὑπ ἰαΐο, 15 δββίρ:ηθα ἕο δ ῇ. 
σοφία 15 [π6 νἱτίπθ οὗ [Π6 ΤΌ] Πρ' ο1855 ἀπα οὗ {Π0 ταύϊοτα] ρατὺ οἵ {Π9 

ῬΗΛῈΡ, 



900 ῬΗΔΛΈΡΟ. 

Βοα] (τὸ λογιστικόν) ; ἀνδρεία, οὗ {Π|0 ὙΨΆΥΤΙΟΥ Ο1188 δηᾷ οὗ τὸ θυμοειδές ; 
σωφροσύνη, οὗ [88 ψΟΥ] Πρ’ ΟἸΔ 88 δὰ οὗ τὸ ἐπιθυμητικόν ; δικαιοσύνη 
ΘΧΘΙΌΪΒ8Β. ἃ Ρ̓ῬΘΗΘΙΆΙ ΒΡΘΙΠ θμάθποθ οὗ {Π6 ΟὔΠΘ ΓΒ, Βθθὶ ηρ' ΘΒρΘοίδ 
ὑμαῦ ϑϑοὶ οὗ {86 {8166 οἱαββ868 ἴῃ {π6 ϑῥαίθ, πα βϑοὶ οὗ {πθ ὕτθθ ρᾶῦῖβ 
οὗ [πθ 80], ““τηϊηβ 15. οὐ ὈυΒΙΠ688.᾽) ΑΒ ῬΒΟΟΥ ΘΒ ΒΔΥ8, 
Ψαβίϊοθ, οὐὁἨ ΕἸρ ὔθουβη 685, οομύδ! 8 811 νιγύαθ :---- 

ἐν δὲ δικαιοσύνῃ συλλήβδην πᾶσ᾽ ἀρετή στιν. 

Ῥγοΐθϑδβου α δά ᾶθβ απούθβ {86 Ζο]] ον πρ' ἔσοτη Τα Β τίη :--ς ΠΟΙ ΡΘΓΆΠΟΘ, 
[η6 ῬυΙποῖρ]9 οὗ ἀοβιβύθμοθ ; Οὐυσαρθ, [9 ῬΥΙΠΟΙΡ]Θ οὐὗἨ χϑϑιβίβῃοθ ; 
«Γἀ86106, [19 ῬΥΪΠΟΙΡΙΘ οὗ δϑϑιβίαποθ ; Ῥυαάθηοθ, [ΠΘ ῬΓΪΠΟΙΡ]6 οὗ οοπ- 
ΒΙβύθῃοθ.᾿ 

ἐπτοῆσθαι : ““αὐϊγ6,᾽" “΄ ὑὙΘΠ10]6, 
Α68116. 

ἂρ᾽ οὐ τορθαΐβ ὑπ οὐκοῦν 1} ΜΪΟῚ. {Π}6 Βθηΐθποθ Ορθη8. 

᾽ ΒΌΔΙΠΥ τ] 681, ΠΟΥ ψΠ 

681). ἐθέλεις : π6 Ταΐιχο, θελήσεις, ΜΕΊΟΙ 18 Τοὰ πα ἴῃ βοιηθ ΜΘ Κ,, 
σου] ὍΘ ΠΠΟΤΘ οογτθοῦ ἴο Ὀϑίαποθ δόξει. ἐννοῆσαι ς ““ΔΕΔΙΥΒΘ,᾽᾽ ΟΣ, 
ῬΘΥΠΔΡΒ Ὀθϑύδοσ, “" ἴοσπι ἃ (τ1Ρ᾽}}) οοποθρύϊοη οἵ," 

ὅταν ὑπομένωσιν : ““ ΘΠ ΤΠ6ΥῪ (0 ἴδοθ 10.᾽; 

688). οἱ κόσμιοι -Ξ- οἱ σώφρονες. 
ἀκολασίᾳ : ““ ΙΟΘΗ ]ΟΌΒΠ658,᾽᾽ “΄ ᾿πἐθιηρ υΆΠ06,᾽ [Π6 νἱοθ ΘΟΥΤΘ: 

ΒΡΟΠΟΙΏρ' ο σωφροσύνη. ΕΎΟΙΩ α Ῥγϊναίϊνθ 8πα κολάζω, ριεηΐ8},, ἀἰκὶτι 
ἴο κολούω, ργι),6. "ΓῺ 1ᾶθῶ 18 ““ ποῦ Κορύ ἴπ οὐ οσ.᾽ 

69Α. ᾧ -- τούτῳ ὅ, ἃ Βοιηθυν μαῦ ἀπαϑι] ἔοσπὶ οὗ αὐἰτοίϊοι. (μοίο, 602). 
μὴ γάρ : ΒΌΡΡΙΥ ὅρα Ὀεΐοτθ μή; ἃπᾶ ΤῸ {18 6]1]1086 ἴπ βίτοῃρ' 

ΠΘρΡ ΙΊΟη8, οὗ, {Π6. 6111080 οὗ ἔσθι ὈΘΐογΘ ὡς ἴπ ΒύτοΠρ' ἈΒΒΟΙ ΟΠ, ΓΝ 
“οάφα, 609. ΤῊΘ ϑηβαϊπῃρ' Βα] απούϊνοβ ἀονῃ ἰο καθαρμός τις ἢ ἴπ 090 
19 811 αὐϑοίθα Ὀγ 818 μή. [Τὴ ὑτϑῃβ]α ]ηρ;, ἀϊνί49 0μ18 Ἰοηρ; μοιϊοᾶ δὐ 
φρόνησις διὰ τοιούτων. 

ἀλλαγή : ““ ᾿πύθγομδηρ6.᾽" 
ἡδονὰς... καταλλάττεσθαι : ΘροΧΘρΘίϊοΔ] οὗ αὕτη. 

πρὸς ἀρετὴν... πρὸς ἡδονάς : ἰχδῃδ]αίθ {Π9 ἢνβύ πρός ““ {0} τϑβροοῦ 
ἴο,᾽ {89 τοι δἰ ΠΙΉΡ᾽ ΤΟῸΣ ὉΥ ““(1π τϑύυσῃ) ἴοσ.᾽ 

ἈΡΑΙ ΕΣ εν, “( [0 ᾿πύθυ Π ΠΡ, ΘΒΡΘΟΙΘΙΠΥν θα ΟὗὨ ΙΠΟΠΘΥ, 88. 
διαλλάττεσθαι 18 οὗ {ῃ9 ΤΟ] ΄015 οὗ τηδη ἴο πιδῃ. 

τὸ νόμισμα ὀρθόν : ““{ῃ9 Βύθι] πρ' ΟΌΣΤΘΠΟΥ.᾽᾽ νόμισμα Βᾶ8 {89 
ΤηΘΔΠΪΠΡ᾽ 8180 οὗ ““ οαβίοχῃ.᾽ 

698. φρόνησις : Θροχθρθίϊο οὗ ἐκεῖνοι. ΕῸΣ {Π68 τηθδῃΐπρ᾽, 800 ΔΌΟΥΘ 
οη 66 Α. 

τούτου... καὶ μετὰ τούτου: : “αὖ [86 Ῥυῖοθ οὗ, δπᾶ ἱπ γεν πού 
10, 0818, ΠΝ ἢχβύ τούτου ὈθΙπΠρ' φογλξῖνο οΓἢ ναϊμδ; α. ὁ 167. 

ὠνούμενα : ποθ (1) {μ8 Ῥαβδβῖνθ 180 οὐ {818 ἀὐηόδος ΘΙ, ποῦ 
αῃαϑαδὶ ὙΙ Ὰ {Π6 Ῥγθβοηῦ ὕθηβοβ, Ὀαὺ [πὶ {Π0 οᾶδ9 οὐ {18 γθυ Ὁ πηογθ9 



ΝΌΤΕΒ, θ680---69}. ΟἹ 

ΟΟΙΊΤΩΟΠΪΥ ΘΧΡΥΘβθθα Ὁ ἐωνημένα; ἃτπια (2) {π6 ἱπαρὈ] 1 Δ Ὁ] 1 οὗ ἐπ 6 
σγοσα, φρόνησις ποῦ ὈΘΙΠρ᾽ σψίτο)) αισαν ὕο Βθοῦνο {Π68 ροςβθββίομ οὗ νἱσίαθ 
(Θ64468). 

χωριζόμενα δὲ φρονήσεως : ΟὔδθΥγ6 ὑΠ6 ΟΠανΔούθυ δύο ἔᾺ]Π688 οὗ ὁΧ- 
ῬΥΘΒΒΙΟΠ ΤῸ ὕπ6 βᾶϊζθ οἱ οἸθᾶυπθθθ. Ηθ Πᾶὰ8 Ῥθραῃ ΟΥ βαγίηρ' ψηδὺ 
τιγίαθ 185 ποῦ (μὴ γὰρ. . . νομίσματα) ; ̓Θ ΡΌΘΒ ΟΠ ἴο 58 Ψψ»ηδύ 10 18 
(ἀλλὰ . .. τοιούτων) ; ΔΘ ΠΟῪ ΤΟΡΘαΐ5 1η ΟὗΠΟΥ ψΟυὰβ τ μαῦ 1 15 ποῦ ᾿" 
(ἄονγη ἰο ἔχῃ), ἃπὰ ὁπ06 πιοῦο υηϑῦ 1ὖ 15 (ἀο νη ἴο τις 5)). 

σκιαγραφία : (1) ““ Βο6Π6-Ῥαϊηθ1πρ',᾽᾽ (2) “ ΤΟῸΡῊ Β]κοίοῃ,᾽" (8) “4111ὰ- 
βίοῃ ᾿᾽ (θα 465). ἘΠπου οὗ {π6 ὕνο Ἰαϑῦ τη θα] Π ΡᾺ Βι105 {Π15 ῬΆΒΒΑΡΘ. 

ἀνδραποδώδης : ““ 5] ν 18}, ἴογ Ῥοΐπρ' ὑπ6 οαξοοπηθ οὗ παύαγα] 1π|- 
ῬαΪΒΟ5. Βα 0 ἢ νἱγΐπιθ τη]ρὴὐ 6 5149 1πὶ ἃ 5] γ6, ΏΘΥΘαΒ {Π6 ἔχ νυ], 
Τουτηθα Ὀγ {ἢ} ὑγαϊηϊπρ' οὗ [Π6 ποτ], 15 Του {Π 6 ἔγθϑ τηϑῃ 8]0ηθ. ΟὈΙΏΡΔΥΘ 
{8:6 ““ΒΟ0018] ἃ πα οΟν1] νἱγῦαθ ᾽ ἡ ΒΡΟΙΓΘΗ. οὗ ἴπ 824 (ΈΘΙΘ 866 ποίθ). 

6960. τὰς τελετάς : ““{Π9 ΔΙ ΒύΘΥ165,᾽ ΘΒΡΘοΙΔ1]ν ὕΠο80 οοππροίοα ἢ 
ΟΥΡΗΘΒ πα 1)δπιθίθυ, 'ΓΠΘΥ αἰπηθα αὖ ργοιμούπρ' ρυθαῦ ρυσ!ν οὗ 
116. Τῇ ψορὰ 15 οοπποοίθα 1 τέλος, οἰὐμου (1) τϑθυυιπρ' ὈδΔῸῖ ἰο 
δ. ΟΥἹΡῚ ΠΑ] Ῥαγτηθηῦ, ΟΥ̓ (2) ΘΧΡΥΘΒΒΙΠΡ᾽ 0Π6 ΘΟΠΒΙΤΩΤΉ ὕΙΟΠ Οὗ ἃ ΤΘ]]ΡΊΟΙΒ 
ῬΙΟΟΘΒΒ. 

καθαρμός : {π6 τοΒυ]ὐ οὗ {π0 δοῦ οὗ ραγπΠοαύίοη (κάθαρσι5). 

αἰνίττεσθαι: ““ΘΧΡΥΘΒΒ ΟὈΒΟΌΓΟΙν ᾽᾿; {ΠοῸρΡἢ αἰνέω -Ξ “’ ἴο {6]],᾽ 
ΒΙΠΩΡΙΥ. 
ἀμύητος : ἔγῸΠ| α ρτϊναύϊνθ πα μυέω -- ἰο Ὀ6 ἴπ ἃ βύαθ ἴῃ ΠΟ ἢ ΘΥ65 

δια τηοὰΐ ἅ76 ΟΙἹοβθα (μύω). Οἷ, Οὐ ψνοσα τη, ὙΏΙΟΩ 4180 18 
ΟΠΟΠΊΔίοροθῖο. ἘΎΟΤ {Π|85 ΟΡ ηιγδίογ 168 15 ἀογινθα, {Π6 1π|Παΐ οα 
Ῥοῖηρ' Βι Ὀ] οὗ ἴο 811 τη ηποῦ Οὗ Ῥϑμα]ῦϊθ5 11 πον αἰνα]ροα {Π6 Βθοσοίβ 
ὙΏΙΟΩ Παά ὈΘ6Π ἱπηραγίθα ἴο {πθ. ᾿ΓΡαηβίαῦθ, “Ἅ αη!η11αθα ἃπα 
ὈΠΡαΣΙΠΗ6α,᾽; 

ναρθηκοφόροι : ““ ναη4 - ὈΘΆΤΟΥΒ,᾿ ἢ ὁ.6., ΤΟΥ͂Θ. ΟΟΠ ὈΥΤΉἸϑύβ ὅο 0Π 6 ὑγοὉ- 
ΒΏ1Ρ οὐ Βδοοῆαβ, ποῦ Πθαγῦ- ΥΟΥΒΏΙΡΌΘΙΒ ΟΥ̓ ὁ“ Πϑρ] θα (βάκχοι). ΤΠ6 
αποίαὐϊοι. 15 ἔγοτη πὶ ΟΥΡΪΟ 11Ππ6 :--- 

πολλοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, βάκχοι δέ τε παῦροι, 
ὙΓΒ]Οἢ 15 ῬάγΆ1161 ἴο {Π6 ΟἸ στ βύϊατι ργαβο, Ζ]αημ αγϑ οαἰίοα, διιέ ζδιῦ αγ76 
ὁλοϑθη,. 

0917). ὧν δή: ““Δηϊοποδῦ ἡ ΠΟΙᾺ ᾿᾿ ; ρατυ{γ89 ροηϊῖνθ. ὟΝ Ὸ 5Που]4 
Ῥαυΐ {Π6 ἀλλὰ οἸαιιΒθ ἢτϑὺ πα ὑγαπδ]αῦθ, “ΚΝ 1 ΠᾶΥΘ ἴῃ 811 γᾶ 8 βύσινθη ἴοὸ 
Ῥα δοοουπίρα,᾽ ζο. 

εἰ δὲ ὀρθῶς, : ἠνύσαμεν : ποῦ ἃ ΠΥροΙΠΘύ]084] βοπίθποθ; Ὀπὺ εἰ τε 
ἐ ΥΠΟΥΠΕΥ,᾽᾿ ΔΠπΠα ᾿πίχοάιιοςβ ἃ ΠΟΛ ΟἸαιι89 ἀθροπαϊπρ' οα εἰσόμεθα. 
'ΤῊΘ τϑϑαϊπρ' ἡνυσάμην ---΄΄ ΔΟΒΙΘνοα 707 ηηγ,861}.᾽ Νοῖύθ {Π6 ομδηρ οὗ 
ΠΌΤΟΥ : [Π6 ΟΟΙΏΪΠρ' {Ὰ]1Π 658 Οὗ πο ]ΕαοὉ 15 [ῸΥ 81] ΤΠ6Π. 

ταῦτ᾽ οὖν... ἀπολογοῦμαι: 3... Π68 ὑπ1}8 ““ΡΊΨΥΘΠ ἃ ΤΘΆΒΟΠ [ὉΓ {0 
ΒΟΡΘ ὑπαῦ νγὰ8 ψἹῦ} 1] ἨΙτη,᾽ ἡ ἴῸ᾽ ΨΏΙΟΗ ΠΘ Ὑγὰ8 δδκϑα ἴῃ 694. Β, 



9) ῬΗΛΈΡΟ. 

6091). εἴ τι οὖν... εἶμι... εὖ ἂν ἔχοι: ποΐθ {Π6 ἱγΤΘΡΌΪΑΥ ΒΘαΌΘΠΟΘ 
οὗ τηοοάϑβ, {π0 ᾿πάτοαύνθ ΘΟ ΡΥ ΘΒΙ ΠΡ “Ομ Πἄθποθ {Παῦ ΠΘ νγὰ8 ΤΊΟΥΘ Θ0Γ - 
νἱποῖηρ." ΟἿ, 700) ; 6. ὁ 220. πιθανώτερος ΤΟΙΘΥΒ ῬΔΟΙς ἕο ΟἾΔΡ. 11.» 
658. 

ΧΙΥΝ. 7014. πολλὴν ἀπιστίαν παρέχει... μή: ““ ΟΟΟΑΒ10Π8 τη 0 ἢ 
ἀουθῦ ἴπ [Π8 πιᾶην 1οβϑύ.᾽ Νοίθ [Π6 οὐδαμοῦ «πὰ οὐδέν αἰύοτ {Π18 μή. 
ΤΉΙΒ 15 ἃ Ῥο]θ δηα νϑ]]θα ΤῸγ πὶ οὗ Θχ ρι ϑβϑϑίπρ' ΟθΌ68᾽ οὐστι ἀου ί8. 

εὐθὺς ἀπαλλαττομένη : ΒΟ ἃπι δ η)θέογ (Δ ΌΒΘΠΟΘ Οὗ ἃ ΘΟΠΠΘοὔ Πρ’ 
Ῥαυίϊο]9 11Κ6 δέ) 15 ΠΙΡΉΪΥ ἀπαβιδὶ πὶ αὐτοῖς. 

ὥσπερ . .. καπγὸς.. .. οἴχηται.. .. διαπτομένη : {Π678 15 81) ΟΌΥΪΟΤΙΒ 
811 510ῃ ὧο {Πη68 11π6 οὗ ἩοΠΊΘῚ ὑν1Ὸ ἢ ΟἾνΘΒ {Π|Ὸὸ ῬΟΡΌΪΆΡ οοποσρύϊομ οὗ 
{86 βίαίο οὗ {Π9 501] αἰΐοσ ἀθδίῃ :--- 

ψυχὴ δὲ κατὰ χθονὸς ἠῦΐτε καπνὸς 
ᾧχετο τετριγυῖα (1{. χχτιτ. 100). 

ὧν : Αἰέϊο Αὐἰταοίϊοι : οἵ. ποθ οα ὧν, 607). 

708Β. παραμυθίας . .. καὶ πίστεως : ““ΤΘΑΒΒΌΓΘΠΟΘ ἃπα Ῥγοοῦ᾽ἦ; {Π 
ΟΠ6 ΔΡΡΘΑ]Ιηρ' [0 τη τὰ], ὑπ Οὔ 1 ἤο τηθηΐδ], οΘοηνἹοίίοη. 

ἔστι : ““ οχΙϑύβ ᾽᾿; πούϊοθ {Π68 δοοθῃῦ. 

καί τινα δύναμιν ἔχει καὶ φρόνησιν : .6., ὑπαῦ {πΠ6 5011 ποὺ οπὶν 
οχ βίβ, θαὺ 18. ΒοιηθίΠΙΠρ' ΤΟΥ 1ῃᾶπ π6 ΟἹ ΡΟ Ϊηρ', Ὀ]ΟΟ]055 Βῃ846 
ἩΤΊΟῚ ῥἱούυτοα 10. Α5 Ασὶβίοί]θ τνου]Ἱα ρμαΐῦ 10, {Ππ6 501] 15 ἃ] νὰν 8 ἃ 
αοἰυϊέμ (ἐνέργεια), τιοῦ ἃ τη 6 Υ6 ροΐοηἐταϊψ (δύναμι). 

βούλει διαμυθολογῶμεν : ΒΟ ἃ 6]]10586 οὗ ὡς ἴον βούλει 15 ααἴΐο 
ῬΟΠΊΠΊΟΙ ; οὗ, θῶμεν οὖν βούλει, 19.Α. ὅϑο α΄. ὁ 2806. ῬοΥπαρΒ ὈΟΙΟΣ 
ΘΧΡ᾽ αἰπεᾶ ὈΥ͂ μα ηρ6 οὗ οοπβίγπουοη {κ6 οἶσθα ὃ δρᾶσον: “0 ψοὰ 
ὙΊΒ}. 10 ἢ---ἂπὴ 1 ἴο ἀο [15 ἢ ̓᾿᾽---ὰ 46] θγαύγθ βα ] αποίῖνθ 116 ποιῶμε; 
δΌονο. 

οὔκουν γ᾽ ἂν οἶμαι : {π6 ἄν οὗ ΘΟ 80 ΡΌΘΒ ΜΙ εἰπεῖν ; οὗ, ποΐθ, 648. 

100. κωμῳδιοποιός : ῬΟΒΙ405. ΑΥΒΕΟΡΠΔΠΘΒ ἱπ {ῃ6 ΟἸοιιεῖδ, Β.Ο. 428, 
{ηῃ6. ΘΟμ]ο ροθίβ Ατηθῖρϑῖαβ ἃπα ἘΠΠΡΟ]18 δα νἱο]θπῖν αὐξαοκοα 
Βοοχαίθβ. ΤῊὴΘ Ἰαβῦ οδ]θᾶ Ἠΐπὶ τὸν πτωχὸν ἀδολέσχην, ἃ ΠΙΟΚΠΆΤΩΟ 
ΜΒΙΟῊ δοογαύοβ Ῥυδοῦϊοα! νυν ΔἀορΡίβ. ἃ8 ἃ {1010 οὗ Βοποῦν ὈΥ τϑῖπρ' {Π6 
ψοχά. 
ἀδολεσχῶ: ““ρταίθ.᾽ ΤΤῈῃ6 ψοσὰ βθ0118 ο οοτὴθ ἴτοτη ἄδος ἃπᾶ 

λέσχη, τηθδ 1 Πρ" ο ἐωϊβ ἐο δαϊϊοίψ. 

οὐ περὶ προσηκόντων : [ἢ 818] ΟΥ̓͂ΘΥ ἴθ περὶ οὐ προσηκόντων. 

ΧΥ. τῇδέ πῃ: Οοάαοβ 04118 ὑπ υρτιπηθηῦ σου ουὖ ἴῃ [815 ἀπ 
{πΠ6 ὕττο ζο]]οσσιηρ᾽ Ομαρύθυβ {π6 Ομγοϊοαὶ «γσιηηθηέ ; τῦ ἔὰ πι8 οα {Π6 ἰᾶθα 
{μαῦ {π6 ὑταῃβιδοη ἔσομι 1119 ἴο ἀθαθῃ ᾿τὰ 1168 {π6 ἐσαπβιίίοι ἔγοτη ἀθαίῃ 
ἴο 11ἴ8, 1ιϑῦ 88. ὁπ6 Βα] οὗ ἃ ΟἶτῸ 16 1τ}1165 [88 ΟΥοὺ μ8]1, 8.66 ποΐο, 
12Α. ν 

εἴτ᾽ ἄρα... εἴτε καί: ἐπ ἄρα ἀρροπάᾶθᾶ ἰο {π9 ἢτβύ εἴτε ΘόπυθυΒ ἃ 
Ὠϊηῦ {πᾶ ἐπαΡ 18 ΤΣ 8}}γ {Π6 οοττϑοῦ δἰξουπαύνθ. 
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παλαιὸς... λόγος: 1.6., οὗ {πΠ6 ΟΥΡΒΪΟ ροοΐίβ ἀπ Ῥυύπαρογοδῃ 
ῬΒΠΠΟΒΟΡΉΘσΒ, Ὀοΐὴ οὐ ὑΠοιη---ϑοοουάϊπο ἰο Ηογοάοίαβ, τ᾿. 129- σοῦ 
{86 ἀοούτ!πθ οὗ η"οέοηιρμδυοηοδὲδ ἴτοτη ᾿ὐσγρύ. 

εἰσὶν... ἐκεῖ : οοππροῦ {656 τνοσαβ, 8 ἐνθένδε ψΊ0} ἀφικόμεναι. 
ἄλλο τι ἢ -- ἄρα οὐ -- πογ6. Τμξ., ““ ποι] {Π6 ΕΟᾺ]8 ΒΟ Του οὐ λέ οἶδ0 

ἐλμαη ὍΘ ἴπ Ἠδάο5 ἢ ̓̓ ---ἂ τορι] τηοάθ τυ] ΤῬ]αΐο οὗἁ Δβκῖηρ' ἃ ααθβύϊοι 
ἴο ΒΊΟΣ ὑπ ΔΠΒΜΟΣ ὁ’ 65 185 Θχρθοίβα. 

100). οὐ γὰρ. .. μὴ οὖσαι : ““ ἴον πον ννοι]ὰ πού... 1 Π0 ν 616 
ποῦ.᾽ μή 15 υαϑοα Ὀθοᾶσβθ Π6 Ῥαυίϊορ1]6 15 θα] ο δῇ εἰ οἰδιβθ. 
α. ὁ 289, 4, 

τοῦ ταῦτα εἶναι : ““ οὗἩ {815 Ὀεΐπρ' 50.᾽ 
μὴ .«. σκόπει: ποίο ὑπαῦ {Π18 ἃπα μὴ σκέψῃ ἃγτθ σοοά ΟἼΘΕΙΚ, ΜΝ 110 

μὴ σκέψαι πὰ μὴ σκοπῇς ἃτθ Ῥαᾶ ; Ε΄. ᾧ 264. 

κατὰ πάντων ζῴων : {Π18 οΘοποθρύϊοη οὗ {Π6 Βο]]1 αν ὶν οὗ 811 ἔουταβ οὗ 
1118 15 πού] 64 016 1η ἃ ὑΠ 1 ΪΚΘΙ 80 ΘΑΥ]Υ ἃ5 Ῥ]αΐο, ΤΟΥ ΘΕΡΘΟΙΆΠΙΥ ἃ5 ΠΟ 18 
τοῦ ἃ τηϑύθυ δ] δὺ 1Π ΔΩ 56Π86 οὗ [Π6 ψοστᾷ. ὅο ἴοο {Π6 501] (τ ΒΊΟΙ, 10 
15 ἴο ποίθα, 158 ταῦμου. “Ἅ Ὁ ΠΟ ῖ}016 οὗ να] ὐν ̓ ᾿ ὉΠ8η. Οὐ ““ Βριτἱῦ ᾽7), 
Τηϊρυαῦοβ ΑΠ1|τ6 {ΠΤΟῸΡῊ νϑρϑία]9 ἃπα δΔη11η8] Κἰπράοτηβ. ΟἿ, ἴοο 94Δ. 

ξυλλήβδην : “ἷἴπ ἃ ψοτα.᾽᾽ 
εἰδῶμεν : ἴτοπι οἶδα, δηοι; ὉΠ ΟΥΙΤΑΥῪ τοϑα]ηρ; 15 ἴδωμεν, 2π4 δογῖδύ 

Βα] απούϊνο οὗ δὁράω, 866. 
ἄρ᾽ οὑτωσί: : ἄρα 18 ποῦ πι88] 1π ἱπ αἰτοῦ 45 .10Π8. 

70). γίγνεται ἐκ τῶν ἐναντίων τὰ ἐναντία : {Π15 15 Π0 Ιου ποίθ οὗ 
(0586 ΟΠὨαρύευβ, ΧΥ.-ΧΥΙ. ΝΘ 866 86 ῬΤΙΠΟΙΡΙ]Ο ὙγΟΥ] Πρ 1ἢ ΤΠΔΗΥ͂ 
᾿πϑίαποοβ (09 Ε᾿--71 8); 50, παύιιτο ὈΘΙΠρ' τπΠ1}Όσ τη, τγὸ τητιϑύῦ 1π οὺ {παῦ τὖ 
ΔΡΡΙ165 4180 ἴο {Π6 τηδίζου ἴῃ παηὰ ἴῃ ΙΟΝ τγθ οαπποί; τιβ11}}} Υ 500 1{--- 
1:19 ἀπᾶ ἀθαίῃ. 

μυρία : ““ οΘοιιπί]658᾽᾿; μύρια -- 10,000. ““ἼἼΘ τΤΟρ αν ΠΌΠΟΙ 88 
{Π Τρ ϊαν δοοθηΐ.᾽᾽ (ΕΔΥΓατ). 

71Δ. καὶ μήν : ““δη τιογθονοῦ ᾽΄; ̓ πἰγοάποϊπρ' ἀπ Δα 10 10η81] δίαΐο- 
τηρηῦ. 

δύο γενέσεις : 8806 ποίθ οη τῇδέ πῃ, 100, Τῦ 15. ΟΧρΙαΙ πο Ὀγ {πὸ 
ζΟ]]ον πο πνογᾶμ, ἀπὸ μὲν... τοῦ ἑτέρου. γένεσις (1Π|Κ6 1.8. νου 
γίγνεσθαι) ΘΧΡΥΌΒΒΟΒ. ΟἸΥΠΟΥ Π|Ὸὸ οαπ8ο, ὑπ6 τηοίπμοα, πὸ 1αοῦ, οὐ Π0 
τοϑαϊῦ οὗ ἃ οοηιίης ἐγιίο οὶηγ. Τῦ τὴὰν ὑΠπ|8 Τηθα 1 8017 06, 7606, «ὁ80ο), 
αγό, ογθαΐϊονι (ἃ, σΥΟῸΡ οὗ Ῥῇῃο ΠΟΙ 6Πἃ, ἃ8 Ὑ6}1] ἃ8 {Π6 401) ; Ῥυΐ 1[5 τηοδβῖ 
ππηρογίαμπῦ Τηθαμΐ Πρ 8. ΤΟΣ 18 ΠΟΙ 810 ἴΠ050 τυ ῖο ἢ. οονοι {πὸ νΆΤΊΟι5 
τη0468 οὗ Ραββῖπρ' ἴσοπὶ οπο ἴο Ὡπούμου [ΟΓ ΠῚ οἱ οχίβύθποθ: σο)θ)αί 0), 
ργο(ιοίτολ, ἐγαηδὶζϊολι, 9)00.55. Οἱ ὑποβο, {πὸ ἢἤχνβῦ βιισοοβίβ, ῬΟΥΠΔΡ08 
ἴοο βίσοηρυ, (μὸ 1ἀθὰ οὗ ογε ἴοι (απαὰ ΤΊ]α ο᾽ 5 τὸ μὴ ὄν Ξε ον “( ΟΠΔ08 ᾽ἢ 
ταῦμου ὑπ οὐ “ΠΟΙ ἰπρ ᾽ ἢ; {πΠ6 ΞοοοΠα ΑἸπιοβῦ 1Π1Ρ01168 ἃ ῬγΟά 61 ΟΥ 
ογοθαΐου (ὑ μἰο ἢ 5601189 τη - Ῥ]α οηΐο, 800 Ππἰσυάδαοίϊομ, ὁᾧ 2, 4); Β6ΠῸΘ 
{80 Ἰαδὲ ὕνψο ἅγο ἰο Ὀ6 ρυθίουγθα 1η {γα 8] 1πρ' 818 ῬαΒθα Ὁ. 



04 ΡΗΛΈΡΟ. 

718. κἂν εἰ μή -- καὶ ἂν εἴη ἀναγκαῖον (ΒΌΡΡΙ16α ἔτοτῃ Ὀ6]0 7) εἰ μή. 
ΤτδηβΙαΐθ, “' αἰ Βοαρ.᾽" 

ἐνιαχοῦ : ““ ΒΟΠΙΘΟΙΠ168 ᾽᾿; β.8}1}Υ οὗ {1Π|6. 
γοῦν -Ξ ““ αὖ ΔὴΥ ταῦθ. 

ΧΥΙ. 710. τὸ ἐγρηγορέναι... τὸ καθεύδειν : ΟὈΒΘΙΥΘ ΟΔΥΟΙΌΠΥ ἴπ 
ἐγ 5] Δ 1 πρ; ὑπαὖ {Π686, 11|τ6 τὸ τεθνάναι δια τὸ ζῆν, 816 δέαέθδ 97 οχὶδέθηοο, 
ΜἘ1Βὺ 0η6. ῬΥΟΟΘΒΒ68. ΟἹ ἰδ ηδι 1008 ὑπογθίο (γενέσει5) ἅτ ἀθπούίοα 
ΤΟΒΡΘΟΟγ ΘΙ. ὈΥ ἀνεγείρεσθαι, καταδαρθάνειν, ἀποθνήσκειν, τι ζῆν. 

μεταξύ : αἴξογΥ 1{8 ο856. 
δυοῖν ὄντοιν : ““51Ππ06 π6γ6 8716 ὕνο οἵ {Π686.᾽} 

συζυγίαν : (1) ““απἴοη,᾽᾽ (2) ““ ῬΡαΐγ,᾽) (8) “010 οὗ ἃ Ῥ81γ οὗ οΟΥΤΘΪ8- 
ὑϊνθ8,᾿ 8ἃ8. βοῦθ. σὺ δέ μοι: 80. ἐρεῖς. : 

711). ἱκαγῶξ σου: 86, εἴρηται. 

φής: Ῥτ68. ἱπᾶϊο. οἵ φημί, Μ 10 φῇς 15. ῬΙΟΒ. ΒᾺ0]. ἃπᾷ φῆς 15 
Ῥοθύϊοαὶ ἴον ἔφησθα. 

711. τοῖν γενεσέοιν : ΟΌΒΘΥΥΘ {Π6 ΤΠ] ΒΟΌ]Π]Π6 ξΟΥΠΊΒ5, ὑπουρ ἢ γένεσι: 
15 ἔθη! 1Π6. 

ταύτῃ χωλὴ ἔσταν ἡ φύσις ; ψΈΪΟΝ 15. ἰδτοη ἃ8 ἃ ἢπὰ] δυοτιπιθηῦ 
ἀραϊηβῦ {1160 Βα ρΡροβϑιύίοη ὑπαῦ {Π676 15 ΠΟ ῬΤΌΘΘΒΒ ἔγοση ἀθαῦῃ ππίο 116. 
ῬΙαῖο {π1ηΚ8 οὗ Ναίασο ἃ5 ρου ϊθοῦ ; γγὸ σδῦπου τορατα ΠΟΥ ἃ8 Βσ ΡΠ ρ' 
τονγαταβ ὑπαῦ ΒΊΟῊ 18 Πύϊοβῦ ἴο ΒΌσυγΘ, ἀπ 50 Θϑβθη 1 1}Ὺ 21} 6) 700έ, 

72Α. ἐδόκει : νἱζΖ., ἴπ 70 Ο, Ὁ. 

εἶναί που ; ““οχΙδὺ ΒΟΠΊΘΥ ΠΟΥ. 

ὅθεν δὴ πάλιν γίγνεσθαι : {Π6 ᾿πῆπ|ίῖνο ἴῃ {Π|15 το]αἰνθ οἷδτιβθ ΤηΔ 
Ῥ6. Θχρ]διπϑα δἰῦμπου (1) ἃ5 ἃ οα86 οὗ αἰἰγαοίϊοη. ἔο {ῃ6 τοτηδὶπὶπρ' 1Π- 
Ππητίνοβ (οἷ. {Π6 αὐυδοίϊοπι ο ορίαξνο, ζο., απᾶ α΄. ᾧ 286), οὐ (2) ἃ8 
ἀοροπμάϊηρ' ΘΟη 86] οα ἀναγκαῖον. 

ΧΥΤΙ. εἰ γὰρ μὴ ἀεὶ ἀνταποδιδοίη τὰ ἕτερα: ““ ἴον 1ἢ [Π6 ὁΠ0 
ΟΙΘ ποῦ ΔΙΑ Υ8. ὕ0 ΟΟΥΤΟΒΡΟΠΑ ἴο {Π6 ΟἶΠΟΥ ἴῃ 105 Οοτηΐπρ' πο Θχ 5- 
ἴθη06 ᾿ἧ᾿; 1.6... 1 [ὯΘ. Οὁη6 ῬγΌΟΘΘ5 ΤΟΥ͂Θ ποῦ ΘΥΟΣ Αἰ θυ παίϊπρ' 1 (6 
οὐμου.ἡ ΠῸοπΠοθΘ [Π6 ΜῈΟ]Θ ἀγρτιπιοιῦ 15 Βοιη θυ Π105 πού ἃ8 {παὺ Ττότη 
ἀνταπόδοσις. 

72}. ὡσπερεὶ κύκλῳ περιιόντα : ἐμ 1ἄθὰ οὗ ἃ ογοίο νγὰϑ ἃ8 ῬΓθ- 
γα]οηῦ ἃπιοηρϑὺ {Π6 ἃποϊθηῦ ὑπὶη ΚοὺΒ ἃ5. ὑπαῦ οὐ »)ηΌφγεδ8 18 1π [Π6 
πἰποίθοπίῃ οοηΐασν. ΕῸΣ ἰηβύδηοοθ, ἴῃ {86 Ζορεδίϊο, Ῥ]Ιαΐο ἐμ] πη κ8. οὗ 
ὑπὸ Ηϊβέουν οὐ βίαϊοβ ἃ5 Π|κθ κύκλος αὐξανομένη ; ἃπα 1ὖ 18 ἸΆΤΡΟΙΥ ΟΥῚ ΠΡ’ 
ἴο ὑπ ΔΌΒΟΠΟΘ οὗ αν Θοποορίϊοη οἱ Ομ τ ππιοῖι8 ἀθνυθιορηηθηῦ ἰμαῦ 18 
ὈΨΘΥΒΙΟΠ ἴο ὑπ] ηρ8 1π ἃ βίαϊθ οὗ ὑγαπβιίοη (τὰ γιγνόμενα) ἃ. 1805. Τῦ 15 
ποίθυνονίην, ἴοο, ὑπαῦ ἴῃ {Π18 οπαρίοσ. Τ]αΐο ϑυιθη!]ν ἀΒΒαΤ68 ἃ 
ῬΥΙΠΟΙΡΙΟ βοιηθύ προ 116 ΟἿΤ ΟΟΠΒΟ νύ] ΟΠ. οὗ ΘΠΟΓΡῪ---ἰ αῦ [ΠΘΓΘ 18 ἃ 
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ἢχϑαὰ απδηΐαμπῃ οὗὨ 5οὰ] ἴῃ {Π6 πίνουβθ, 8πα ὑπαῦ νυν δῦ βθϑιὴ8 ἴο τι8 8 
ΠΟΥ ΟΥ̓ΘΔ ΟΠ 15 ΤΘΑ]ΠΥ ΟΠ]Ὺ 0Π 6 ρϑββίπρ' 1πῦο ἃ, βία ρουοθρίι 019 ὈΥ τ 
οὗ βουπού! πο ῬΥΘΥΙΟΌΒΙΥ οχὶεύθηῦ, 

ἀνακάμπτοι πάλιν... καμπὴν ποιοῖτο: ““τονογῦ ἃραϊη ἰο {80 
ΤΟΥΠΊΘΙ ΠΟΥ Τη8 6 ἃ τϑῖθχ οουγΒ6.᾽ ΓΠΘ Τηθία ΠΟΥ 15. ἔτῸ πὶ [Π6 δίαυλος 
δρόμος, ἃ Τῶ06- ΟΟἼΤΒΘ 1ἴπ ΒΠΔΡ6 {πΠ|κ6 ἃ ΠδΙΤΡΙη, ὕνγο Ρᾶ1811615 (κῶλα) 
7οΙΠηΠ6α ὈΥ͂ ἃ Βοιηϊο τον ἔπτη. [Ι͂ἢ {Π18 οἰγοῦϊῦ οὗ Ὀδὶπρ', 1116 15. ὉΠ 6 
γ]Β1016, ἀθαῦῃ {Π6 1πιν151016, κῶλον ἢ Ἴ3ἷ72ὲ ΟΔ 8566 [8 ΘΟ ΠΟΙ Πρ' ΠΠ|Ὶς αὖ 
0Πη6 6πα (ἀποθνήσκειν), Ὀαὺ ποῦ αὖ [Π6 οἶμον (ἀναβιώσκεσθαι)---(ἀοα 498. 

τελευτῶντα : “᾿ αὖ Ἰαδὺ.᾽" 

τὸ αὐτὸ σχῆμα: πινπουῦ {πθ βθοοπα ὑγαηβιύίοη, ἔροσι ἀθαίῃ ἴο 116, 
411 του] Ῥθοοπὶθ ἀθαά. 16 δὐριυτηθηῦ 15 ρα ΘΟΠΥΘΙΒΘΙΥ ἴῃ ᾧΠ0 
ἰοριιϑιίλ6----[Ὠαῦ 411 σσου]α Ὀθοοῖηθ ἱπητηοσία]. 100 ἃτθ τϑργαθα ἃ8 
γοα(ιοίιογιο5 αὐ αὐδιγαεη),. 

πάντ᾽ ἂν λῆρον ... φαίνοιτο : “411 {πῖπρ85 σου]ὰ Ῥγονθ ὅδ} 51660 
οὐ Τὐ πα τηῖοη ἴο Ὀ6 τ ὈΌ15}, ἀπὰ 1Ὁ σοῦ] ΡΡεδν γ8]1161658.᾽᾽ ΟἾΒοτνὸ 
ὑπαῦ (1) πάντα 15 Βιι]θοῦ ἴο ἀποδείξειεν (Δ εοἴϊο 4“ ογιδέ ἴον ἀποδείξαι ; 
(2) Ἐνδυμίων τατιϑῦ ὍΘ ΒᾺΡΡΠΘα ἃ8. βιιθ]θοῦ ἕο φαίνοιτο; (8) τόν ᾽Ἐνδ. τε 
τὰ περὶ τοῦ ᾿Ενδυμιῶνος λεγόμενα. ἘῸΓΣ ΕΠ ΠΟΙ, 506 [πᾶθχ. 

{ Τηβίοδα οὗ πάντ᾽ ἂν... ἀποδείξειεν, ΒΟΠ16 [Ὁ]]ονν ΔΙ. 1η οὐ ᾿ 1 Πρ’ 
ἄν, οὐ διιθδειϊαϊο {η6 Γαὔὰτθ ἀποδείξει. Βαΐύ {1Π60 ἄν 15 πθοθέβαῦγ, 8δπα 
οοὐ]Ἱὰ Βαγαὶν 6 ππαοιβίοοα ἔγοιη ᾧμθ βθοοπαὰ οἱδιδθ, ὑποὰρὴ {Π0 
ΟΡΡοβιΐο 18 ΘΟ" ΠΊΟΙ. 

720. οὐδαμοῦ ἂν φαίνοιτο : οὗ, ΟἿΥ ΟὟ τΤαοῖῃϑ᾽ ῬΏΤΑΒΟΒ : “’ ΠΠΟΠΡ86 
Πγϑὺ δηα 0Π6 τοϑῦ πον μθ18,᾽᾽ ἀπα ““ ποῦ 1π 1ὑ.᾽᾽ 

καθεύδειν : Θροχοροῦϊο ἴο ταὐτόν, ᾿ΏΙΟΝ 15 ἴο 6 ὑαίσθη πα ἐκείνῳ. 

κἂν εἰ : {Π15 15 Βοιηθνν αὖ ΑἸ οτοηὺ ἔγοτη {Π|6 ΒΙΤΉ1]Δ 7 ῬΏταβο ἴῃ 718 
(560 ποίθ6) : {πΠ6 ἄν ΠΘΥΘ ὈΘΙΠΡ᾽ ΒΙΠΊΡΙΥ Δηὐϊοϊραύουυ οἱ {π6 ἄν ἰπ [16 
ΔΡΟΔΟΒΙ5. 

τὸ τοῦ ᾿Αναξαγόρου : Ὁ ΑΠαΧΑΘΌΤΑΒ 566 Δ. Α.. Ρ». 19, ἀπὰ Τηάθχ. 
ΗΠ Β ̓ πῆπθποο οὐ ϑοογαύθϑ 15 {0110 Βῃον Ὀοον, Παρ. χυσι. ΤῊΘ 
ὙοΓ5 συγκρίνεσθαι (ὑϊοη ἐογοί 6), διακρίνεσθαι (1660 αἰδέϊηοί), ΒΘθτη, 
1|κ ἐκκρίνεσθαι (8171 οι), ἴο Πᾶν ὈΘοηι ὈουΓουγθα ὈΥ ΑΠΑΧΑΡΌΓΑΒ ΤΌΤ] 
Ἐπτηρθάοοϊο8 (Δ. Α.Ρ. ρρ. 17, 18). 

μεταλάβοι .. . ἀποθάνοι: ορίαὐίνοΒ. Ὁν [ῃ6 ᾿πῆποηοθ οὗ [18 βυ1- 
τουὺπαϊπρ' ορύαἐγ65 ἴῃ ῥγοΐαβιϑ, Οὐ. ᾧ 296. 

721). μὴ οὐ: αἴξζον {πΠ6 ποίϊοπ οὗ μγουδηέϊη ἸτηΡ]]θ ἃ ἴπ τίς μηχανή. 
Τί 15 αϑοα πιο 11|τ6 {Π6 Τμαὐ11 φιεὶ), χιιογλλ)1ιι8, ΑἸ ΟΥ ΘΙ ὉΒ Οὗ ΠΙΠ οΥ]ηρ᾽, 
τοίαβίηρ', ἀοηγῖπηρ; α΄. δ 265, 288. Ν..--ὙΥ Βοτο μή νου] ὍΘ π80α 
τὶ ἂπ ἱπῆπιζνο ἀορθπάϊηρ' ὁπ ἃ μοδὶίνο νοΥ, μὴ οὐ 15 Θῃαρ] ον θα 
ΜΏ6Π ὑπαΐ νοι 15 "εγαίυθ ΟΥ Φηιλναϊοηέ ἐο ὦ ἡσγαίυο, ἃ8. ΠΘΙΘ, ΠΘΙΘ 
τίς μηχανή; ΘΧΡΘοΐβ ὕΠ6 ΔΏΒΎΥΟΙ “΄ 70,᾽) 8 ΠΘΠΟΘ 15 ν]σύθα Πν ποραύνθ. 

ἔστι τῷ ὄντι : ““Δ16 δούμλ] ἐσ α 8,᾽ “΄ 1 15 ἃ ἰδοῦ ὑΠα.᾽᾽ 
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ΧΥΠΙ. 721. κατ᾽ ἐκεῖνόν γε τὸν λόγον : οΟἰὐΠοΥ “ ἰα]κῖπρ; ἀθουὺ 
ἐμαΐξ,᾽ ΟΥ ““ Δοοογχαϊπρ' ἴο ἐλαέ ΘοΥν.᾽ἢ; 

ἀνάμνησις : ““ΤΘΠΊΪΠΙΒΟΘΠΟΘ,᾽ ΜΒΙΟΙ ἴῃ ὑπ6 Ζαιῖῦ8 15 ἀθἢποα ἃ8 ἐπιρροὴ 
φρονήσεως ἀπολειπούσης. ΤΠῈ6 φῬοβὑ-Θχιβύθποθ οὐ {πμ6 βοὰ] ΠΥ Πηρ' 
Ῥθοῃ φγογϑᾶ ὈΥ {Π6 δτρυτηθηῦ τόση {π0 ροποεαύίοι οὗ ορροβιίθβ, [9 
ῬΓΘ-οχιβύθποθ οὐ 0Π6 5011 18 ΠΟῪ ΒΠονη ὅο Ψ9ΌΠον ἔσοπιὶ ὑΠ6 Ῥ]αίοπῖο 
ὉΏΘΟΥΥ οὗ σοσηϊίοπ. ὟΥ̓Θ οοἴμο πο 086 μου 1 ΟἿΥ ΡΈΠΕΤΑΙ 
ΠΟΡΙΟΙΒ -- ΒΙΟΉ, διηοηρβῦ Οὔ Ὺ ΠΠ]ΠΡ5, Ρ]αΐο᾽ Β ἰδέαι ἃ16---1ο56 ὕμϑτη δὖ 
ΙΗ, ἀπά ουδάπα!]ν σθοονον μθπι; ΠΘποθ, {Π6 508] τησϑῦ μᾶνο Πνοα 
δπα Κπονι ὕμθηι Ὀοίοσθ. ΤῊΘ ΓΠΘΟΥΥ 15 ψουϑα οαὖ ᾿π ῬΙαῖο᾽ Β Ἴ]6)0 ; 
ΤῸ ΒΟΠ18 δοοοπηῦ Οὗ ΤΠΟΥ6 τποίθση [ΠΘΟΥ 65 οὗ Κπον]θαρθ, 566 Ψ. 3. ΔΠ1], 
“Ζοσῖο, ῬοΟΚ 110; ΒΌΠ]Π]γ᾽5. Ομεζιγιο5, ΟΠ ΡΒ. 11. ἃπα ὙΠ. 

154. πρὶν. . . γενέσθαι: ΟΌβοτγο ὑπαὺ πρίν πὶ {πὸ ᾿πβηῖῦνο οὰπ 
ΟΟΙΠ168 αἴξου {π6 ποραύγθ βοπίθποθ εἰ μὴ ἣν ΟὨ]Κ Ὀθοδαβθ {Π6 Πτηϊίαί 10 π 
ΘΡΡΙΙΟΒ ἤο {π6 ρῬαβῦ; 1 1ὖ σοῦθ ἃ {αύαχθ Ομ ΠΡΌΠΟΥ, γγ7ὸ ΒΠου]α Πᾶνο 
πρὶν ἄν 1 {Π6 Βα] αποῦϊνθ. 

ἀθάνατον ἡ ψυχή τι ἔοικεν εἶναι : οοπύχαδύ {π6 οοηϑίγαούίομ ἴπ 021). 

ἑνὶ μὲν λόγῳ... καλλίστῳ : ““1Π 0Π6 51Π5]0 δτριιτηθηῦ, ἀπα ἐπαΐ ἃ 
τηοϑῦ Ὀθααἑ 18] οΠ6.᾽ 

ἐάν τις καλῶς ἐρωτᾷ : οἡ {Π18, οὗ ΟΘΟΌ756, [Π6 Ψ0]6 ἰδβὺ οὗ {π0 ἔμπθοσν 
ὕυγη8. Ῥϑοογαίεβ Θχοθ]θα ΠΟΥ ΘΙ ; 1π ΠῚΒ ΟὟ ῬΏΤΆ56, Π6 Ῥγδούϊβθα 15 
τηούμου᾽ Β Ῥσ θββιοι οὗ τη ΠΟ ΥΥ (μαιευτικὴ τέχνη) ἃτια Ὀτουρ ῦ τη 0 Π᾽8 
ὑβπουρηίβ ἴο {π6 ὈΙσΒ. ΓΒ 15 7δῦ γπαῦ ῬΙαΐο τηθϑπβ ὈΥ͂ .«)ὲαϊοοέϊο---- 

. 118. ἐαϊιέλια οι)γΐ ὙΥΆΘΥΘΌΥ ΟἿΤ 5]ΘΘρ'ῃρ᾽ πο ]Ο 66 15 ταϊξοα ἴο 116. 

αὐτοί : ““οἱ {πηι βοῖνοβ ᾽᾿; οὗ, ΤΌ] ἐρδὶ, ἀπ ἃ ΒΙΤΏ]ΑΥ 86, 690, 
ποίθ. 

ποιήσειν : {Π6 Ταΐαγθ ᾿πἤΠπιΐνο αἰΐου οἷός τε εἶναι 15 ἃτι ἅπαξ λεγόμενον, 
{ΠῸὸ οἹοδβοδῦ ρ8 1} 8116] θθὶπρ' π6 ἔαύατθ τ κινδυνεύει. ΟΠῚΘ ΔΟΘΟΤΑΙΠΡΊΥ 
ΑΙοῚ ἴο ποιῆσαι. 

ἔπειτα Ξ ΔΙΒΎΤΟΙΒ ἴο ἑνὶ μέν Δονο ; Οἰεὺβ τϑδᾶ ἐπεί τοι.- 

διαγράμματα : ““τιϑ.Π οπιαύϊοα] Πρ 65." ΠΟ 5]ανθ ἴῃ {86 7760 18 
βῆναι, ὈΥ ἃ ΟΔΙΘΙῸᾺ] ΒΘΡΙῸΒ. Οὗ αποβύϊοηϑ, ὕο ῬΟΘΒΘΒΒ ἃ ἸᾶΤρῸ Ἰαΐοηῦ 
Κπον]θᾶρο οὗ τηδὐμοπηαῦϊοθ. Βοβιάοθθ ΤΠ Ἰαΐο, Τ)οβοασίοβ ἃπα ΤωΘ᾽ θη1 
βίαπα οὔ ἀπιοηρϑῦ ῬἈΙ]ΟΒΟΡΉΘΙΒ ἃ8. αὐζιομϊηρ Πρ. ᾿πηροσυίδηοο ἴο 
τη  Ποπλα ἃ] ἐσ α , ἃ8 θοὶπρ' 1{{16 αἰϊοοίοα ὈΥ 1Π|0 ΒΘ Π868. 

788. κατηγορεῖ: πιᾶνῦ ΟἸΥΠΟΙ ὈΘ ἱΠΊ ΡΟ ΒΟΠΔ] (Ὑ Β1Ο ἢ. 1805. ἀπ μουν) 
ΟΥ̓ ἰδ]κθ τις 48 105 Βα Ὀ]6οῦ. ΓΠΘ ὑγοσα στηθδῃ8 (1) ἀοοιίδ6 (ἢ ἔπ ΡΠ ϊ- 
{1ν6), (2) ἐμαϊοαίο, (Ὁ) ρμγοαϊοαέρφ (τι Ἰορ]ο). Ἡγθ 1Ὁ οἰὐπου μὰ8 189 
ΒΘΟΟΠΑ͂ Οὗ [Π956 ΤΠ ΘΔ ΠΪΠ 8, ΟΥ - “" 1ὖ 18 ϑυϊαἀθηΐ.᾽᾽ 

σκέψαι ἄν : ποῦ οὗἨ οουχδο {πὸ ορίαὐίνο οὗ ρο]θ σοσποβῦ, θαῦ ἐμ 9 
Ἰπηροσαῦνο ΤΌ] οα ΌῪ ἄν -- ἐάν. 

ϑέομαι παθεῖν ; ““Τ ΘΟ ΪΧῸ 0 ΤῊ γ 5018 ΘΧΡΟΤΊΘΠοΟ {π6 οἴοοίβ᾽᾿; τ ΒΊΟἢ 
15. ΤΩ Οἢ. ΤΠ]ΟΧῸ ΤΟΤΟΪΌ]6 ἐπὰπ μαθεῖν, {π6 τραάἀϊπρ οὗ {π6 ΜΙ ΒΑ, 
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ἀναμνησθῆναι : π᾿ ἀρροδβί(ϊοη τῖδι αὐτὸ δὲ τοῦτο. ἘῸΓ ἃ ΒΙΠ1]ΔΥ Ο8 50 
Οὗ αργροξβιύίοη οἵ ὑπο ᾿πηΠη1ῦνο Β8 05 ΔΙΌ1010, οὗ, 720, καθεύδειν. 

τὸ. ἕτερον ἐννοήσῃ οὗ μὴ ἡ αὐτὴ ἐπιστήμη : ““ οοπορῖνθ {06 1408 
οἵ βοπηθίβιηρ' 6156 οὐ ψν ΒΟ. ὑμ6 Κπον]θᾶρθ 15 ποὺ {πΠ0 βϑιηθ.᾽ Νοίθ 
1π0 μή, ΘΧΡΥΘΒΒΙΠρ᾽ [Π9 1πΠἀ 6 Ππ1 θη 688 οὐ ὑῃ 9 {μ]πρ' 411πα θα ἴο, ὙΠ ΘΥΘαΒ 
οὐ νου]Ἱὰ Πᾶν ᾿πηρ]16α ἃ, ὁογέαϊ)) δοσοηα ἐμίηφ. ἘῸΥ {818 τϑίθσθποθ ἴοὸ 
Ὑαῦ Πὰ5 ὈΘῈΠ ΚΠΟΜΙ, Β51Π06 ΤΟΟΪτΘ, 885 ἐλθ αϑϑοσίαΐϊο ΟΥ ἰάραδ, 566 
Ἅ. Κ΄. ΜΠ], Δοσχίο, ΒοοΙς ΥἹ., ΟΒᾶρ. τΥ.; ϑ11ν, Ομζγιο5 9 Ῥογολοίοσγ, 
πόρε ταις - 

181). τὰ παιδικὰ αὐτῶν : ““ ὑποὶν Ῥο]ονοᾶ,᾽᾽ Τιαῦ. (οζϊοῖαθ. 

τοῦτο : ΤΟΙΟΙΒ ο {Π6 10] ΟΡ σου 8, ἃΒ τόδε ΤΙΔΟΓΘ τιθ8}]Υ αΟΘ8. 

ἔγνωσαν : δουῖδὺ οἱ ὑγαεγηγλέ6 7γοφτιογιον,, ΑἸ υῚΠο᾽ ἔσότη {π6 ᾿τηροσγίοος 
οἵ ἔγθαῦθπου, ΒΟΉ Πὰ5 18 Ρ]Δ06 1Π ἃ ΠΑΥΤΑΟΥΘ ΟΥ̓ ΒΟΙΙΕΒ Οἱ ἀοροπάοπέ 
ΒΘ]ΌΘΠΟΟΒ, ἃ8 ἃ Ὀ5ο] αὖθ ἴτοτα γϑ]αὐϊνο ((1644.68). 
πολλάκις : ΕἸΓΠΟΙ οὐίο)λ οὐ ρογλαρδ; οὗ. αθονθ, οὐ 60}. 

τοιαῦτ᾽ ἂν εἴη : 80. ““ 1ξ ὁΠ6 οἀγοᾷ ἴο ΙΟΟΙΚ ἴογ ὑπ ηη.᾽ ΤΠ6 ορίαιγθ 
Ροίζομίϊα]. 

γεγραμμένον : ““Ῥαϊπίοα.᾽" ΤὩΠῸ6 οτάου οὗ [Π8 Πηθα ΠῚ ΠΡ5 οὗ ὑΠ18 σοσα 
18: (1) δογ αίοἢ, ΟΥ σγανο, (23) ἄγαιο, (8) ραϊγέ, (4) τυγλΐο. 

ΧΙΧ. 14Δ. ἀφ᾽ ὁμοίων. .. καὶ ἀπὸ ἀνομοίων : Ατ δύο(]6᾽5 ΟἸΑ551Π- 
υδὕΟπ 18, 2407 δῖ40, ΤΩΟΥ̓Θ ΟΟΙΏΡΙΟΧ ---Οφ᾽ ὁμοίου καὶ ἐναντίου καὶ τοῦ 
σύνεγγυς (““ οοπύϊοτιοιιβ᾽᾽)); οὗ. 4150. Μ1] πᾷ ϑ'Π]Υ, ἴοο. οἱέ. ἀφ᾽ ὁμοίων 
--ἰῃθ6 ρἱούασο οἵ ϑἰσητηϊαθ τ πϊηρ' 8 Οἱ ΚΙ ΠΙ188 ΠΙπη561} 15. Δ ἢ 
ΘΧΔΙΏΡΙΟ οὗ [Π18. 

εἴτε τι ἐλλείπει τοῦτο ... ἐκείνου : {Π0 ὙΘΙῸ 15 1η γα βι{1ν6, τὶ ῬΟΙ Πρ 
8. δΔάψου 141 δοοιδαύϊνο, πα ἐκείνου ΥΤΟΡΥΘΒΘΗἑηρ ὑπαῦ τ} Ψ ΒΙΟῊ 
τοῦτο 15 οοπίταδίθα ; οἵ, ἐνδεῖ τι ἐκείνου, 741). 

ξύλῳ : ἀαίίνθ αἴξον ἴσον, τπιπαογβίοοα, 
παρὰ ταῦτα πάντα : ““ΟΥΟΥ ἃπα ἃῦονο 811 {Π|15,᾽᾽ ΟΥ ῬΟΙΠΔΡΒ “΄ 60Π1- 

Ραγθὰ σὰ ῃ.᾽ ΒοΙῊ ΤηΘαΠΠΡ5. ΘΆΒ}Ὺ ἤν ΤΌΤ ὑπ6 σοοῦ ποίϊοῃ οὗ 
παρά, αἰοηγδὶαθ 97:--- 8 ὁπ οἵἉ νογέϊοιϊ, {10 οὐπον οὐ λογίφομέα  ργοχίτηύν. 

᾿ αὐτὸ τὸ ἴσον : ““αὐδίγταοῦ δα υδ}γ,᾽ ΟΥ ΘαπαΙὐν ἐέδοί, ἃ5. ἀἸβί1η- 
συ βῃοα ἔτγοτη θαι] ῦν ἃ8 1Ὁ ΔΡΡΟΔΥΒ (φαίνεται) ἱτη]ἰαἰθα ἴῃ {116 {Π1ΠῸ8 
ῬΘτΟΘΡΟΙ 019 ὈΥ ὕΠ6 5θη868. ΑΒ 15 ἰηίθα Ἰονοσ ἄονη, 76, ἀπα {ὉΠ]Ὺ 
᾿ΟΧΡΙαΙπθα ἴῃ {π0 71 ηιαοιι8, ὅζο., διἰδίσαοῦ ϑαθα]ν 15 {Π0 πιο] ΟΥ 
ΘΧΘΙΏΡΪΑΙ (ἰδέα) τ 1 ο ἢ. Ῥαυίϊοα]α: 66 18] {Π1Π 058. δύσι θ᾽ 910 ἴο 1πιἰαΐο ἃ. 5 
{Ποῖν ἑάοραῖ, ῬΊαίο᾽ Β Ἰαΐϑυ σψοσα ΤῸ} {}}18 15 μίμησις ; Θα]16Υ--- 6... ἴῃ [Π6 
“Ῥῃαφᾶο----Ἴγ6 τι868 μέθεξις, κοινωνία (ραγἐἰοὶϊραίϊο). [Ταὐτοάποίϊοπ ῥ᾽ 2, 4. 

ΤΠΟΥΟ 15 ὕμιβ, ἴῃ Ῥ]αΐο, ἃ οοΥία! πη νΑΡΊΊΘΠΟΗΒ. 1η ΟἰΘβου  ]ηρ' {Π 6 
οοπηπρούϊομ. Ὀούν θη Π6 1465 ἀπ {Π1η08. [ἢ {πῸ 711Ἰηϊαθιι8 6 Πὰ5. ἴω 
Ροβύι!αίθ ἃ δημιουργός ἴο ὈΓῚΠρ' Τοσ οί Ποὺ {Π6 14685 ἀπά {Π6 πιαϊίοι νυ οι 
{ΠΟΥ “ἸΏ ΟΥτη,᾽ ἡ ΟΥ̓ τη ΚΘ ἴο 6 βοτηθί μη. ΠΟΙ, ἴοο, 6 146 Π|1Π68 Π15 
ἰάοὰ5 τι {6 ΠΙη θΟΥ 5 Οὗ ῬυΒαρογα8., ΤΠ18. νὰ ρθη 058, ἀπ 80 οἱ 
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ἐθυτὴ5 1 οἢ οαπποῦ θ6 απάογβίοοα, οοπδὑϊξιοβ {Π6 πιοϑῦ βύνκἰπρ᾽ 2,8} 
δ]οπιθηῦ ἴπ Ῥ]αίο᾽Β βυβίθῃη. ζγείϊοϊδηυ 5 θθ6η ἀθῆπρα 8ἃ8 ἃ “" ἴτϑηῖϊκ 
ἀεοβοσίίομ οὗ 411 ἸορΊοα] ργοοθά τ ᾽΄᾽; δηα 850, ὑποὰρη Ρ]αίο πϑυοῦ σϑηῦ 
ΒΌΘΙ 1ΘΠΡΦΉΒ ἴῃ {815 88 [η6 Νεο- Ια ομιβῦβ, μ6 18 βαϊα ἰο Ὅ6 ἃ ΝΜ γϑίϊο 
1πΠ 850 [ὯΓ ἃΒ8 Π6 υϑοᾶ ἔθυτηβ ΠΟ Ππ6 οουὐ]Ἱά ποῦ οὐ ψουϊᾶ ποῦ ἀ6ΗΠ6, 
8η4 1οῦ ΕᾺΠΟΥ͂ Η]] ρᾺρ58 ἷπ 815 ὑπουρῃῦ σβῖο {πΠ6 οχδούϊηρ σπου]Ἱᾶ 
ζαϊη 566 Π]]6α ὃν Πθαβοῃ. 

748, αὐτὸ ὃ ἔστιν : “πον σψδβαῦ 1Ὁ 15,᾽) Π|. “πον 10, τιμαῦ 1Ὁ 
Τ6Δ]}]Ὺ 18, ὁ.6., ΚΠΟ 108. ΘΕΒΌ ΠΟΘ (οὐσία), 48 αἰδίπρου Βμ6α ἔτοσα [Π0 
συμβεβηκότα (ΟΥ αὐοοϊαθηι158) ὙΈΏΪΟΗ ΔΟΘΟΙΊΡΔΠΥ [108 οοποτθῖθ θ1ι- 
Ῥοαϊπιρθηίβ. 

λαβόντες αὐτοῦ τὴν ἐπιστήμην : ΜΙτ. ΑτΌΠοΥ-ἨΠϊΠπα ροϊπίβ οαὖ ὑπαῦύ 
(Π15 ἀοο8 ποῦ πηθᾶπ ὑπαῦ ὑπ6 Κπον]θαρθ οὐ 80 1468 15 ἀθυϊγϑα ἔσοση [ῃ6 
Ῥδυοα]αγΒ, Ὀὰὺ ὑπᾶῦ ὑπΠ6 Κπον]θᾶρθ ὑπᾶῦ γγϑ ῬΡΟβ8688 οὗ μ6 ἰᾶθᾶ 18 
αὐγα]οποα ὈΥ ὕΠ6 Ῥβυοορύϊοῃ οὔ [Ππ6 Ῥαυύϊοι]αγ8. μν 

ἐξ ὧν : τοροαϊεα ᾿'π ἐκ τούτων, ἴῃ {Π9 ποχῦ 11π6. 
ἐκεῖνο : 1.6., αὈδίσδοῦ ϑαυδ]ν, “ΚΤ ΒΙΟΝ 15 φαϊΐο ἀἸΠοτοηῦ ἔγοτα θαυαὶ 

ῬΊΟΟ6Β Οὗ πυοοά, ζο.᾽; 
Ἵ τῷ μὲν ἴσα... τῷ δ᾽ οὔ: ν.]., τότε μὲν. .. τότε δ᾽ οὔ. Τπη {Π6 

βγβϑύ οαβ6 ὕΠθ 8]] 510 18 ἴο ὑπ ἀιΠθγθποθ οὗ τιθη᾽ 8 οοποθρύϊομβ οὗ 
Θααδ]ῦν ; 1η [Π68 Βροοπά, ἰο {ῃ6 γαυϊάποθ 1π ἃ Β1ΠΡ916 τηϑΠ᾿ 8 τηϊπα δὖ 
αἰ οτοηῦ ἔπηθ8. ΤΠῸ ροϊηῦ ᾿πβιϑίθα ἢ 185 ὕπ6 ἢχιν οὗ 86 1ᾶδα οὗ 
ΘαπΔ Δ ν ἃ5. ἃ βίδπαασγα, 8ἃ5. οοπίγαβίθα πὰ 0Π6 ἀποοργίαϊπὺν οὗ 118 
ΔΡΡΙοϑοα. ΤΙβυϊπρι 8 ταὐτά, τὰ αὐτά -- ““ [86 βατηθ ἐπὶ πρ5,᾽᾽ δπᾶ 
ταῦτα, ““[Πο86 [Β1ηρ8.᾽ἢ 

αὐτὰ τὰ ἴσα : [Π616 ολπ Ὅ6 Ῥαὺ οι ἰδέα τοῦ ἴσου ; ἈΟν ἔμοπ Θχρὶαΐῃ 
188 Ῥ] μα] ἢ Τύ τηδὺ (1) Ὀ6 ἃ Τ]6γ6 ἸΟΌβθπθ85 οἵ δχυρύθβϑίοι (Α8{) ; ΟΥ 
(2) τοῖθνυ ἴο [Π6 148 ἃ5 1 ρυθβθηΐβ 1561} ο αι δϑυθπῦ τηθὰ (ΟἸ τηρῖο- 
ἀΟΥ 8); ΟΥΣ (8) ΑΥΙΒΘ ἔγσοτη [ῃ 9 ΘΟΠΒΟΙΟΊΊΒΠΘΕΒ. ὑπαῦ ο7)6 Θα 181 {Ὠ1Πρ; 
1ΠῚΡ]1658 ἀποΐπον (Ηοϊπαου). 

ταῦτά τε τὰ ἴσα : ““{π656 Θ4 8] αι ΟὉ]815.᾽ἢ 
ΤῊΘ ραββᾶρθ ἔγοτη οὐκοῦν ἢ ὁμοίου ἄοντη ἰο πάνυ μὲν οὖν Πιὰ8 ὍΘ6Π 

το͵]θοΐθα ὈῪ βούοσα] βαϊξουβ ἃ5 ᾿τοϊοναηῦ ἃπα δ ᾿π θυ ρο]δίοη. 

7146. ἕως ἄν : ““ ἃ8 ἸΟΠρ' 8.5,᾽᾽ “ὁ ΈΘΠΘΥΟΣ,᾽) ποῦ ““Π{1],᾽ ἃ5 ἴῃ 69}, 
ΠΟΙ 566 ποίθ. 

741). περὶ τὰ ἐν τοῖς ξύλοις : ““δὐοιιῦ [ῃΠ6 φαυαῖν ἱπ Ιοσβ, ὅο.᾽" 
νῦν δή: ἴπ 7144. ΤΙ {1Π|18 Βθῃίθποθ, μανῖπρ' ΒΒ ΠΟΥ ῃ8 ῬΑ ΟΌΪΑ 
Τπιδύδ 068 Οὗ θα] {πη 0.8 ΒΘΥΥΘ ὅο τ008]}] [η9 1468. οὗ δαπα]τῦν, Ῥ]αΐο 
ῬΥΟΟΘΘΑ͂Β ἔο 5Βπονν {Παὖ ΒΙΠῊ1]ᾺῪ 1685 τη δῦ Θχίϑὺ 1ῃ ΟἿἹΤ τη 8. ὈΘίΟΣΘ τ γ9 
ΟΠ ΟΌΒΘΡΥΟ ΘΟΠΔΙΥ 1ῃ ῬΑ ΙΟΊ]ΑΥΒ: προειδότα ἐκεῖνο ᾧ φησιν αὐτὸ 
προσεοικέναι (740). 

ΓΒ18. 185 τ μαῦ 15 ΠΟῪ ΟἸ]]οᾶ δπ Τηξαϊ οπϊδῦ οὐ ὦ ργίογὶ ὑμθουΥ οὗ 
Κπον]θᾶρθ, ἴπ οοπίταβὺ (0 {πὸ Εὐχρθϑυϊπηθηξαὶ οὐ α ροδέογίογὶ ἐμ Θοτγ. 
590 ΜΠ), Ζοσὶο, ΟΒΆΡΒ. Ὑ.--ὝΙΙ. 7 ΟΝ. ΘΧΡΘΙΪτ θη ἃ] ἃ πα ΠΘΟΘΕΒΑΤῪ ὑχα 8. 
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ἡ ἐνδεῖ τι ἐκείνου τῴ μὴ τοιοῦτον εἶναι : ““ ἄο65 10 [41] Βῃοτύ οὗ ὑπαῦ 
(1ἄθα οἵ Θαπδ]1ῦν) 1π βοῖμθ τοϑρθοῦ, ἴῃ 50 1Ὁ7 ἃ8 10 15 ποῦ 1Πκ6 Θατ 
108561}.,᾽ ΤῊΘ Β6Π868 15 [Π6 581η0 1 {Π6 δοοιβαίν τό Ὀ6 τϑαὰ ᾿πβίθδα οὗ 
{Π6 ἀαύνο τῷ (α 6 4685). Υ 1 {Π0 τϑϑαϊπηρ' τοῦ τοιοῦτον εἶναι (ϑ. 812) 
ἴδῖτθ ῃ8 σϑῃϊῦνοβ 1π ΔΡΡΟΒΙ(10Π, ἃ Πα γα πϑ]αίο, “" [8]1 Βῃοσῦ οἵ ὑπαύ, ὁ.6.» 
οὗ Ῥεϊπηρ' 1 {Π6 168.᾽ Δαν! 8 ἐκείνῳ τῷ τοιοῦτον εἶναι τε “15 [ΠΘΥΘ 
ἸΔοκῖηρ' απροὺ ο ὑπαῦ αἰύχι θαϊθ οὗ γθβθι Ὀ]άποο ἴο Θαυδ] ιν .᾽; 

βούλεται: οὗ ἱπαπίτηδίθ οΟὈ]εοίβ, 5606 ποίθ, 00}, πᾶ οὗ. ὀρέγεται, 
70 Ὰ 

16Α. ὀρέγεται: ἴοΥ οἶδὺ σογᾶβ, Ὀθβίοβ. ὄρεξις, δρᾷ Ὧν ΡΙαΐο ἴο 
ἀθβουῖθο {πὸ τοϊαύϊοι οὗ {Π 6 Ῥδυύ!οα]α 8 ἐουγαγ 8 {πΠ6 ἰδέαι 566 744, ποίθ. 
“ΤῊ 6 ΔΌϊΠΙ ἰο μογοοῖυο ὑμ6 ἀοίθου,᾽" ποίθβ θά άεβ, “" 1πιρ}1168. 086 
ΘὈΠΙὐν ἰο οογιοοῖνο ὑπ 6 Ῥουΐθού.᾽ 

ταὐτὸν δὲ πάντα ταῦτα λέγω : ““Ἶ ξγν (86 βάτο οὗ 811] {Π|686᾽"; ὁ.6., 
811 [Π6 Β6Πη508 Βισοοβῦ {Π6 ὉΠΙΊΥΘΥΒΔ] 1ἅθἃ πΠαἀ ΘΙ] Πρ [6 ΡΥ ΟΌ]αΥ 8 οὗ 
ὙΈΙΟΗ ὑπο Ὺ ΠᾶγΘ ῬΡϑυοθρίϊοῃ. 

Ἴ68Β. τοῦ ὃ ἔστιν ἴσον : {π6 κυ ὐδοίϊςαἰϊοῖ οὗ ἃ. τοϊαύνο οἴδιιθθ [ῸΣ ἃ 
ΠΟῸΠ αἴξζου {Π6 τ (1016 15 ἃ ΘΟΙΠΠΊΟΠ Ὀ]αΐοπΙο 1ΔἸΟΠ. 

ἐκεῖσε ἀνοίσειν : ““ἰο ΤΟΙῈῚ ἴο {μ6 1468] ἃ8 ἃ βίδηδατα.᾽"" ΤῊΪΒ 18 
δρΆ1η 1π αἰγοοῦ ορροϑιύϊομη ἰο Μ1)}5 βίαπαροιϊπῦ {παὖ τορθαίθα ΘΧ ρΡθυΊ6ΠῸ6 
οὗ φααδ] {Π|Π|ρ8 ΘΠ Ό]ΟΒ τι8 [0 ἀὐτῖνθ αὖ {Π6 αρδβίσαοῦ ποίϊοῃ οὗ δαπα]ιὺν : 
1ῦ ΘΟΙΏ6Β ἴο {Π6 ἀββουύιοη ὑπαῦ σοι οαηποῦ Ο] ΒΒΙΥΥ ὉΠ ΔΥΤΆΠΡΘ [αοίβ 
νι ποὰὺὺ ἃ ῬΥΙΠΟΙΡ]6 οἱὐὁἨ ο]αββι Ποαύϊοθ. ἈΑ8 ζαπῦ ραῦύ 10: ““ΔΧΊΟΙΏΒ ἀο 
ποῦ ΘΟΤΩ8 77) 071 ΘΧΡΕΙΊΘΠΟΘ, {ΠΟΥ͂ ΔΙΘ 7) ΘΧΡΘΙΙΘΠΟΘ.᾽ἢ 

Ἵ ὅτι προθυμεῖται. .. φαυλότερα : ῬὈτεο]τοίθα ἃ8 ἃ Ρ1055 ΟΝ ἐκεῖσε, ζο.; 
Ὀγ Ἠ ΒΟ ΠῚ, ΘΔ 7, ἃΠα ΑΤΌΠΟΥ - ΗΙπά. 

γενόμενοι εὐθύς : ““ ᾿τητηρα!αύο]ν δον ὈΙΓῸ.᾽; 

60. πρὸ τούτων : ἱ.6., ὈΘίοΥΘ [Π8 ΘΧΘΓΟΙΒ6. οὗ {Π6 56η865 οὗ εἰσ ῃΐ, 
Βοδυπρ, ἄο. 

ΧΑ. ἐγενόμεθα ἔχοντες : ““Ὅο ῬΟΤΉ ἴπ Ροββοϑβίοι οὗ {π6 Κπον]θᾶρο.᾽ ἢ 

7161). ἐπισφραγιζόμεθα τοῦτο ὃ ἔστι : ““ πιατὶς Ὀγ {ΠπῸ πᾶτηθ οὗ ἃ05ο- 
1αΐθ,᾽ ΟΥ ““ Βα 6 ΟΠΒΑΥΔΟΙΟΙ Οὗ ΘΈ56Π06.᾽) ΑΠΟΙΠΟΙ τϑδαϊηρ' τὸ ὃ 
ἔστι, γι ἰο ἢ μὰ 5 6 Βᾶτη6 τῃθϑη] Πρ". 

ἐν ταῖς ἐρωτήσεσιν.. .. ἀποκρινόμενοι : ἀοΒο. 65 {Π6 βοογαίίο τη πο 
. οὗ αἀἸβοονοιηρ ὑγα ἢ ὈΚ τηθα 8 οἵ βυβϑίθιηαἑ ζθα ΘΟη γΘυβα 101, ΟΥ αΪ8- 
Ἰοοαθ. Ηδποο {Π6 Πιπ16 διαλεκτική, ““ὍΠ 6. Β0Ί6πο0 οὗ 14685,᾽᾽ 885 1ὖ 
ἜΡΡΘΑΥΒ ἴῃ {Π6 Ποριίϊο. Α8 {πὴθ ψοπηῦ οτ, Ῥ]αῦο᾽ Β αἸδ]οραΘ5 ΔΡΡσοχὶ- 
τηαύθα ΤΟΥ ἈΠ ΤΊΟΤΘ ΟἸΟΒΘΙΥ ἴο ΤΠΟΠΟ]ΟΡρΊΙ68, ΡΘΠΘΙΆΙΥ Ῥαύ ᾿πΐο (Π6 
τηοαΐῃ οὐ δοογαΐοβ, βιρροτίθα ὈΨΥ ἃ οαβδῦ οὗ κωφά πρόσωπα. ΠΘ 
τηϑίποα Πέΐζοα ν8}1 ἴπ σι {πΠ6 ἔμθοῦυ οὗ ἀνάωνησις, ἀπ Βυϊξοά 
Βοογαίοβ᾽ μαι οὐ 5Β1{{ΠΠ|00᾿ τη 5 ΘΟΠΟΘΡ(]ΟΠΒ οὗ {ΠΠ]ΠΡῸῈ ΜΠ ἃ νον ἴο 
αὐἰαϊπῖηρ {Π 6 ὉΠαου]γηρ' ἰσα! ἢ, θὰ 108. ΔΠΙσηδ ἔοι. νγα5 18 Ὁ]6 ἴο ὍΘ 
ὉΠΤΘΔ] ἃ πα τη 15] ἀϊηρ,, πα 10 Θ511γ 16 ἴο {Π9 πϑρ] 6 ΠΟΘ ΟΥ ΔΥΟΙάΆΠῸΘ 
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ΟΥ αἸΠΠΠοα]ὐ ροϊπΐβ. ΤΙπ Αὐϊβίου]θ 1Τ)1Δ]θοῦϊο Πἃ5 δἰγθδάν Β0Π} ἔτοτσα 108 
᾿ΠΡῊ Ρ]αοο : 1 15 πειραστικὴ περὶ ὧν ἣ φιλοσοφία γνωριστική. 

καὶ εἰ μέν γε λαβόντες ἑκάστοτε μὴ ἐπιλελήσμεθα : “1 π᾿ ΘΥΟΙΥ 
ἱπβίαποθ οὐ οἵ γοοοιν πρ' 10 8 πᾶν ποῦ ἰογροίζεη ᾽᾿; ἐκ Κὶπρ' ἑκάστοτε 
αὶ λαβόντες, 88 10 15 ΘΟΠ ΤΑΥΥ ἴο {π᾿ Β6η86 οὗ {Ππ8 Ῥαββασθ ἴὸ ἐμ κθ 1 
ΜΙ ἐπιλελήσμεθα, “ΤΟΥ 1ὖ Πὰ5 Ὀθθη ἱογρούίοη αὖ Ὀϊσύῃ ἢ (ΑτοΒοΥ- 
ἘΠ Πα- 

εἰδότας ἀεὶ γίγνεσθαι: ““ν͵ὸ τηιβῦ προᾶβ Ὀ6 ὕοσῃ τὶ ἐμ }5 Κποτῦ- 
Ἰοάρο ᾿᾿; ἀθρθπαβ οὴ. ἀναγιαῖον, ΒΡ! ἔγοπι ῬΥΘΥ ΘῈ βοηΐθποο. - 

λήθην. .. ἐπιστήμης ἀποβολήν : ΕἸΒο ΠογΘ ἀρῆποα Ὀγ Ῥ]αΐο ἃ8 
ιψήμης ΟΥ ἐπιστήμης ἔξοδο. 

7521). περὶ ταῦτα : ὑ.6., {μ6 {πὶπρ8 οὗἩ 560η86, οὔξθη τιϑθα 1π Ορροβιἐΐοπ 
ἰο ἐκεῖνα, [πΠ6 1465. Ἡνὶπρ' ῥτουνϑα ἴῃ ΟΠᾶρ. χιχ. ὑδαῦ Κπον]οαρῸ 
οὗ [η6 1468 φργβοθαβα Ὀἰγίμ, Ῥ]αΐο οῖνοθβ ἴπ 76) {Π6 βθοοπᾶ οὗ ὕνο 
Ὁ] ΓΘ πδῦϊν 5. τϑρᾶταϊηρ 1Ὁ, {πὸ ἢγϑῦ Ὀοὶπρ' ἴῃ 750. ἘΠΙΠοΡ (1) ““τγϑ 
δτὸ Ροχὴ ἰπ {11 ροββθββίοῃ οὗ βΒιοἢῃ Κηον]θᾶρο ἃπα στϑύαϊῃ τῇ ΓΟΙῸ 
1186, οὐ (2) ““γ 1οϑὸ 10 δὖ Ὀισύῃ πᾶ δἰοννγατ 8 σοραῖὶπ 10." ΤῈῊΘ 
ΒΘΟΟΠΑ 15 ἁἀορίρθα Ὀθολτι56 ἃ τηᾶ1ι οαπποῦ οἴγθ ἂἃπ δοσοππηῦ οὗ 1ὖ ππαϊαοά. 

πρὶν εἴχομεν : πρίν -- πρότερον. Τῦ 18 αϑ8}]ν φγοοθᾶθᾷ ὃν {πθ 
ΠΟΙΟῚ ΑΥΌ1010 1 0Π18 Β0085806. ῬΘυΒΆΡ 5, ΠΟΜΘΥΟΥ, γενέσθαι Πὰ5 ἀτορρεοα 
οαὖ αἴξζον {πΠ6 νογᾶ. 

οἰκείαν ἐπιστήμην : ““ΟἿΤ ΟΥΪΟῚΠΆ] (ΟΥ ᾿ππαῦο) Κπον]οᾶσο.᾽ Νοίρ 
ἐπαῦ ἐπιστήμη 15 ἴῃ τοβα]ὺ οὗ {πΠ0 Ῥγόοοθ5 μάθησις, οἱ ΒΊΟῚ ἀνάμνησιϑ 
9 [η6 τηρῦμοά. 

δυνατὸν... ἐφάνη: ἴῃ 790. 

Τ0Α. αἰσθόμενόν τι: οἵὗὁἩ ψΈΙΟΩ {Π6 1ῸὉ]]Ονν Πρ ὑμγ 66 Ῥαυ ΟΡ 165. ἃτο 
ΘΧΡΙ] παζουΥ. Σ 

ἕτερόν τι: {π0 Δηΐθοοάοηῦ ἴο Ὀοΐῃ ὅ πὰ ᾧ, «πᾶ οχρυοββῖπρ {Π6 
τη αι] πη ρ᾽ 14θῶ; τούτου ἃπ ἃ τοῦτο γΟουυ πο ὕο ὑπ ὑπὶπρ' Ῥογοοῖνϑα. 
ΓΥΔΒ]αΐθ, “ΤῸ Του πὰ τοπὶ {Π15 ἃ οοποθρίϊοπ οὗ βουηούπιπρ ἀπΠξοσθηΐῦ, 
ὙΥΒΙΟΝ πὸ Παᾷ Τογρούζομ, ἃπα νὰ ΏΙΟΩ πμαῦὺ μ6 ρΡουοοιγεα ψὰ8 
αϑβοοϊαίοα.᾽ 

ὅπερ λέγω: [10 ΟἿΤ ““ἃ8 1 βαν,᾽ 
τηθηῦ; 8606 161), Εἰ. 

δυοῖν τὰ ἕτερα : ““τ Πᾶνο ὁ1Π0 οὗ ὕπνο αἸξζουπαίνϑβ,᾽ ἡ {πὸ βοοοπᾶ Ὀθΐηρ; 
ὑπὸ οπθ δαορίθα : 566 ποίθ περὶ ταῦτα, 75). 

᾿ χοΐουβ ῬΔΟΙς ἕο ἃ Ῥσϑυΐοιιβ βίαζο- 

οὐδὲν ἀλλ᾽ ἤ : [πΠ6 ῬΏ͵ΑΒΘ 15 Βομηθὑϊ π165 τυυιύθπ οὐδὲν ἄλλ᾽ ἤ, ΒΊΟΝ 
ΤΟΙ ΟἸΘΑΙΥ ΘΧΠΙΌΙ8 108. ΟΥΤΡῚΠ ἃ5. ἢ Θ]]Π Πρ 1608] ΡΏταΞΘ [ῸΣ οὐδὲν ἄλλο 
ποιοῦσιν ἤ; οἷ. πο ποΐθ οη τί ἄλλο ἤ, ἴῃ 091). 

ἀνάμνησις ἂν εἴη : ΟὔΒογγο {π6 ορίαϊίνϑ ἕο ὄχρτοθβ ἔπ τϑδαῖῦ ΒὰΡ- 
ΡΟΞΙΠΡ ὑμο βθοοπμὰ οἵ {μ6 ὕνο αἰζουπαῦγοβ. ᾿ΓΡα β]αῦθ, “Κ ἐη ἐλαΐξ φαδὸ 
Ἰξαυ 1 Πρ᾽ 15 ΤΟΠΛΪ ΒΟΘΠΟΟ.ἢ ἢ 
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ΧΧΙ. 7608. εἰληφότες ἦμεν : “γγὸ ΜΟΙ 1Π ῬΟΞΒΟΒΒΙΟσι ᾿᾿; ὅΠ6 ρΡευῖ- 
ῬὮΓΑΒΙΒ ΘΧΡΥΘΒΒΙΠρΡ' 0 τηθηΐ8] βίαθθ θοίθου ἐπὰπ {ΠῸ Εἰ π1016 ροσίοεῦ. 

ἑλέσθαι: τηΐά 416 1Πὸ αἱρεῖ, ὕΠγ60. 11π68 ἅῦονο. Ν.., αἱρέω -- “41 
ἰακο ; αἱροῦμαι -- “1 ΠΠοΟ80 ᾽᾽ ({41Κ0 ΤΟΥ την 561). 

δοῦναι λόγον : ““ἴο οἷνθ ἃπ δοοοιιπῦ ̓̓  ΟΥ̓ “΄ΤΘΆΒΟΠ.᾽ 'ΓΏΘ ῬΉΏΓαΒ6 
ῬΘΟΟΠΊΘΒ ὑθομηῖοα] 1η Ῥ]αΐο ἴον δοῦναι λόγον τῆς οὐσίας -- ΑΥὐἸἰδίοί ]᾽5 τὸ 
δρίζεσθαι καθόλου (ΔΠ,.Α.Ῥ. Ῥ». 28, ποία 8) -- ““ἴο ροἷνθ ἃ ἀθβηϊ(ίοη οὗ {Π6 
Θ556Π06 οὗ ἃ {π]πρ'᾽ (Π πὰ 105 εἐ)6γεγεἐϊ.), ΟΥ̓ ““ Βύατθ {Π6 Ῥυῖποῖρ]ο οὐ 1085 
οχίβίθποο.᾽" Οἱ ΠεΠηϊίομ, ξ660 Δ|11᾽,5 Ποσὶο, ῬΟΟΙ 1., ΟΒδρ. σππι. 

μὴ ... οὐκέτυ.... οὐδείς : ἴθ {Π15 1η θυτηχύατθ οὗ οὐ ἀπ μή 586 Ο.., 
ᾧ 288. 

αὔριον τηνικάδε: “αὖ {118 ΠΟῸΓΡ ο-ἸΠΟΥΤΟΥ.᾽ ΤΠ ΔΠΒΎΟΥ ἴο ἃ 
ΒΙ ΠΉ11ΔΤ' ΘΧΡΥΘΞΒΙΟΙ. Οὗ ἀθΒΡΟΠάΘΠΟ6, ϑοογαῦ:8β ΓΘΑΒΒΌΤΟΒ {86 ὈΓΟΙΠΟΥΒ 1π 
784. 

7600. οὐκ ἄρα δοκοῦσι : ““411, {π6π, ἄο ποὺ β66πι, ζο.... ἢ ἄρα 
οὗ δοκοῦσι χχου]α τηθαη, “ἦ ἀο ποῦ 811] [Π6Π 566η1. .. ἢ} 

γιγνόμενοι : ““ αὖ {πΠ6 τποπηοηῦ οὗ Ὀἰτίη ᾽᾿; (Πῃ6. ΟΠ]Υ ὀΐϊταθ 16 ἴον {Π 6 
ΔοααΙΒιύΙοη οὗ {Ππ0 1468 1 [ΠΟΥ ὙΧῸΓΘ ΠΟΙ ΠΟΥ δηΐθ- ΠΟΙ ροβύῦ-πδίδ]. 

1600). εἶεν : ““ 06 1 8ο,᾽ ““ροοᾶ,᾽’ ““ργδηίθα ᾽ἢ ; {Π8 Ῥαγῦ1016 πιϑπΆ}}γ 
8]1Ον5 ἃ Ῥοϊπῦ οὗ {ῃ8 ΟΡροπθηῦ ρυθραγδίουυ ἴο Βῃονίηρ' 105 ἀρϑυναϊῦν. 

ἔχοντες : ὑπΠ6 ον 15 τι8θ06α 1η ὑπ 7΄λδαφίθέιι8. [0 ΟΧΌΥΘ55. ΘΟΠΒΟΙΪΟῈΒ ἃ 8 
ΟΡΡοβϑᾶ ἴο ᾿ποοηβοίοιβ πον ]θαρο. Τύ 18. ὕπουο οοηὐγαβίθα πῃ 
κτᾶσθαι, πιὰ [Π6 ὕννο βίαξθβθ ἃ. Θ. ΘΟ ραγΘα Υοβρθοί γον ὅο Πανϊπρ' ἃ 
Ὀϊγα 1π ἃΠ ἃ ϊᾶγν 8Π4 1η ὑπ Παπᾶ, 

ἄρτι: ἴπ 16}. ᾿ 

οὐδὲν εἰπών -- φλυαρῶν, ὑθλῶν, {Π6 ορροϑῖίο οἵ τι λέγειν. Κ΄τητηϊα8 
θῖνθϑ ἊΡ ὕπ6 Πυρού 6818 ἱπἰσοά ποθᾶ ὈΥ εἰ μὴ ἄρα, 760 ; ἴογ, ἃ5 ϑοογαΐίθβ " 
δἰηΐβ, γγθ οαππηοῦ θοΐῃ ραΐη πα 1056 πὸ Κπον]θᾶρδ οὐ {πὸ 1688 αἱ {Π 68 
ΒΔΤῚ6 ΤηοΠηθηῦ. ᾿ 

ΧΧΤΠΙ. 76Ε). ἀναγκαῖον : ΠΟΙ {Π6 Δροᾶοβιβ θθρΊη8, 
οὕτωρ. .. οὕτως : ““1υϑὺ 88... 80.᾽ 

ἼὙ ὑπάρχουσαν... . οὕτως : ΜΓ. ΑΤΌΠΟΥ- ἨΙΠα Ῥγδοϊτοίβ {Ππ|680 νου 5 ἃ5 
ΒΡΟΙΠΠΡ ἴΠ6 5686, ΤῸΥ {ΠΠ616 18 Π0 ΤηΘ 8 Π1Πρ' ἴῃ βαγπρ' {πα {Π6 4688 
ἘΠ ΘΙΏΒΘΙγ 68 816. ΟἿ οὐγη. [1 ταῦτα ἐκείνῃ ἀπεικάζομεν 15. ἃ ῬΟΪΠ {1688 
τϑρϑί οι, ταῦτα μὰΒ ἴο ὈΘ6 [ΚΘ ἴπ ἃ ΠΟ θη βοπεθ ἰο {παῦ πνοὴ 16 
ῬΘΑΙΒ ἴπ {Π6 τοϑὺ οὗ {Π6 Ῥαββᾶρθ. Ῥυδοκούϊηρ' {Ππο86 ττογᾶ8-- -ἰπὸ ἱπῆπὶ- 
{ϊνθ εἶναι Ψ111 ἀΘρ6 πα οη οὕτως ἔχει---ὖ {Π6 ὈΘΟΊπΐπρ' οὗ ἐπ ΘΠΔΡίου, 
ἰχδηβ]αίθ : ““ Τὺ ὑπαῦ ὙΠ ]ο ἢ. γ9 816 Ια 5. (4 ]|κἰπρ οὗ οχ βίβ- ἀρ βοχαΐο 
Ῥοααΐν, ὅζο.---Ἴ ϑῦ ΔΒ Ππ|15 δοῦν Οχ βϑίβ, 80 αἸα ον 5011 οχὶβῦ Ῥϑίοτο 
Ὑ76 ὙΟΙῸ ὈυΤη.᾽ 

εἰ δὲ μὴ ἔστι ταῦτα : “1 {Ππ689 ᾿Ἰάθα8 40 ποῦ οχἰβύ,᾽᾿ Οἵῦ, νθακο πη ρ; 
ἔπ6 γϑὺῦ δηὰ σϑδάϊηρ' μή ἐστι, “1 {118 15 πιοῦ εο.᾽" Νοίθ {16 ᾿ττορι 
Ὀρίαϊγθ 'π ἃροάοβίβ, θχρυθββίηρ᾽ {π6. ΔΡΌΒυγ αν οὐ ἃ ἀοπία] οὗ 1}9 
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οσχἰβύθποθ οὗ {πὸ 14θ8β. Νοίθ ὑμαῦ ἴῃ {π6 ργϑνυίουβ 11πη6 ταῦτα -ε [86 
ὑΕ1Πρ8 ῬΟΥΟΘΡΌ]6 ἴο {Π8 56Π868. 

εἰ μὴ ταῦτα, οὐδὲ τάδε: 1.6., [π6 ῬγΘ-Θχίϑῦθηοθ οὗ {Π9 808] (τάδε) βρε 
{Πη6 οχιβϑύθημοθ οἵ 09 1408 ἘΤΩ͂Ν ΓΘ. ΘΟΙΙΡΙΘΙηθηΐβ [6 0Π6 οὗ {6 
οὐμου, ποθι 61" ὈΘΙηρ᾽ 8016 ἴο βίαπα 1 {Π6 οὔπευ 14115. ΓΏΘ βϑπύθποθ 18 
Δ Π δἀτηίΆ Ὁ]. οοταραοῦ 1Ππϑύχαϊοη οὐ ὄνο οοτηηοη αἰβυϊπούϊοδ--- 
Ῥαδύννθθῃ οὗτος δ ὅδε, ἃπα Ὀούν θη οὐ δπᾶ μή. 

εἰς καλὸν καταφεύγει ὁ λόγος εἰς τὸ : ““ [Π6 ἀρ ΠηΙΘηὗ ΤηΔΊΚῸ8 ἴοΧ 8 
Βοοᾶ ροτῦ, νῖΖ., ὑπο Ῥτοοῦ ὑπαῦ,᾽ ὅἄο. 

71Δ. τί δὲ δὴ Κέβητι : 80. δοκεῖ, παρ! οὰ ἴῃ {88 ἐναργὲς ὅν, ΔΌονΘ. 
καρτερώτατος ἀνθρώπων πρὸς τὸ ἀπιστεῖν : 8686 68. [Ὁ ἃ Β᾽ΠΉ]ΔΥ 

ΤΟΙΠΔΥΚ ἀρουῦ Οθ068, ἃπα ΟμδΡ. ΧΧΧΎΙΙ. ἴῸΥ ἃ ρυδοῦϊοα] 1Π]υβύσαίϊομ. 

ΧΧΠΙ. 778. ἔτι ἔσται: {ῃ9 διριτηθηῦ ἵἕτοιη ἀνάμνησις, ὑπ 8 
ΘΙ ΤΠ Ϊα8, ῬΓΟΥΘΒ ὅπ Ῥ͵ΥΘ- χιβύθμοο οὐ [Π6 801]; τῆοσθ Ῥτοοῦ (προσ- 
αποδεῖξαι, 70) 15 ποροαθα ὑμαῦ {Π6 8οὰ] οοῃαϊπιιε8 ἕο 1γθ αἴΐου ἀθαίῃ. 
ΤῊΙΒ 18 ΡΊνΘη 1η ΟΠ αΡ8. ΧΧΥ.--ΧΧΎΠΙ. : Θἔθυ μα] 1688 ΠΩΡΙΥ Δ οὕθυ ἃ] 
808]. 

ἐνέστηκεν : ““ 5111] βίαπαβ 'ἴπ ΟἿΥ ΨΑΥ.᾽ ἔνστασις (1 αὖ. ἐρμδέαγεϊὶα) 
Ὑγὰ8 ΑὙἸϑύΟΙ]Θ᾽ 58. ὑθοιη]οα] ὕθυτα [Ὁ δὴ “" ΟὈ]Θοίϊοη ̓" ταϊδθα ἴο ἃπ 
δΔΥραπηθηῦ. 

νῦν δή: ἱπ ΟΠδρΡ. ΧτΥ., 704. 
τὸ τῶν πολλῶν : ““Π8 ῬΟρΡαΪΑν πούϊοπ ᾽"; οὗ, τὸ τῶν παίδων, 1710 

Ὀθ]ονν, ἐϊίμ Οαέοηδ, ο. ᾿ΓΠΘΙΘ 15. 8δῃ ἰᾶθα οἱ ἔθασίπρ' οοπίαϊπθα 1π 
{Π60 ΘΟΧργθββίοη ἢ πθποθ ῃ8 10] ον ηρ' ὅπως μή, ἴοῦΥ ΜΘ 568 
6. ὁ 218. 

διασκεδαννῦται : ΒΒ] απούϊνθ ὈΥ ΟΟπύγδούοη ΤῸ διασκεδαννύηται, 
ὙΨΒΙΟῊ ΒΟΙηΘ τοαᾶ. ΟΥ̓Π6Υ15 τϑδᾶ διασκεδάννυται, Ὀπὺ {Π6 ΒιιὈ] αποίνθ 15 
[86 808] {π]πρ' αἰίοσυ ὅπως μή, ἃπα 18 τθα αἰτθα μοι ἴο Ππαγτηοπῖδο ἢ 
ἢ Ὀοϊον. 

ἁμόθεν ποθέν : ““ ἔτοπι ΒΟΠῚΘ Ρ]δ06 ΟΥ̓ Οὐμον᾽᾽ (αἰϊοιυιθ). ὙΤῊΘ ΜΒ, 
τϑαὰ ἄλλοθέν ποθεν, ““ἴτοτη δημούμο Ῥ]Δ06᾽᾽ (αἰίε)616) ; ὙΠ ΟΠ 18. ἴοο 
ἀρ ἤπιίθ. 

πρὶν καὶ... ἀφικέσθαι : ““ ὈΘΙΌΓΤΘ 1Ὁ ἀυτῖνοα αὐ αἰϊ.᾽ 
ἔφη, “ὦ Σιμμία τε καὶ Κέβης,᾽᾽ ὁ Σ᾿, : ΟὔβθΥῦνθ ὕπ9 Ῥϑου]αν οὐᾶου οὗ 

ψΟΣαΒ; οὗ, 784, ἄο. 

110. ὃν πρὸ τούτου ὡμολογήσαμεν : {Π0 ἀτριιτηθηῦ ἔτοπι ἀνταπόδοσις 
(ποίθ 724) ἴθ Ομ αρ8. Χυ.--Χυτ. 

τὸ γίγνεσθαι... τεθνεῶτος : ΘΧρΙαπαίοτν οὗ ὅν. 

ΧΧΙΥΝ. 7}:18 ολαρέον' 15 ΘΒΡΘΟΙΔΠ]Υ δἀἀιοθά ἃ8 ϑνϊάθποθ ὈΥ ἔμοβθ 0 
θην ἰμαῦ ἀνταπόδοσις ἃπα ἀνάμνησις ἃγΘ. ὕνο αἰδύϊποῦ ἀοηιογδέγ αἰλον8 
οὗ Ἰτπητηουία!ν. ΤῊΘΥ Τηϑὺ, ΠΟνΘνΘσ, ὈΘ ἔν τοραυθα ἃ85. ὕνο 
αὐβηποῦ, ὑποὰρῚ. ΘΟΙΩΡΙ ΘΙ ΘΗ ΑΤΎ α) ψιρη θη! ϑ ἴὴ) ζαυοιν" "οὗ ἐἘ9 ὑΠΘΟΥΥ͂, 
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{86 ΟἿΪν “9700 Ὀδῖπρ' τ μαῦὺ τ 0811 δγρυτηοθηῦ (δ). Τηῤγοάποίίοῃ, 
Ε ᾽ ᾿ 

δοκεῖς : ΟΌΒΘΥΨΘ {Π6 Β' ΠΡ ΪΑΥ, καὶ Σιμμίας Ὀοϊπρ' δα ἀθα ὕο {Ππ6 Βα 7 οὐ 
ῬΥ δὴ δέξου πουρηῦ. 

ἡδέως ἂν διαπραγματεύσασθαι : ““πιου]ὰ οἼΔαΤΥ ὑπγΆ5}} {Π15 ἀγρ απηθηῦ 
ουὔ.᾽ ΤΤ86 ἄν ΡΌΘ8 ψΙ {Π15 ᾿πΠη101ν8 ΟὨ]Υ, ποῦ ἢ δεδιέναι. ΤῺΘ 
ἂν πα ὑΠ6 ᾿πΠῆ 1 {ν 8 θαυ] να]θηῦ 1π ᾿πα!σ θοῦ ΒΡΘΘΟΙ ἴο ἂν ἢ ορύαςινθ 
ΟΥ ΒΘΟΟΠΟΔΥΥ͂ ἴθπβ08 Οὗ ἱπαϊοαύνθΌ ΤΠ6 οοπίοχῦ ψΨ111 ἀθοῖὰθ ἃ8 ἴο 
ΒΟΉ πηοοά 15 ἴο 6 (α]ζοη. ΟΕ. ὁ 211. 

δεδιέναι τὸ τῶν παίδων : ““ἴ0 [δϑ1 {ῃ6 ἔϑασ οὗ ομ]άγθη."" ΤΠ6 νου Ὁ 
15 Ζο]ονγθα ὃν {Π6 ᾿παϊοούϊνο πὰ μή ΠΟΙΘ, “ἦ Ὀθοδαβθ ψ ῃμαΐῦ νν6 [6 18, 
ποῦ Ἰοϑῦ {πΠ6 πα βου] Ὅ]ον {Π6 50Ὰ] αὐνᾶν, Ὀαὺ 1οϑὺ 10 15 ἃ ἰδοὺ {πδΐ 
10 ἀοε8 8ο0᾽᾽ (Ατομοσυ- Ηϊη4). ΤῊΪ5 πι886 1 {π6 ᾿παϊοαῦγθ ΘπΆ ]6α [ῃ9 
ΟὙΘΘ ΚΒ ἴο ΘΧΡΙΘΒΒ ΒΠ8668 οὗ Τη ΘΔ] Πρ {Π6 Τμαὐ]η85 οου]Ἱὰ ποῦ. Οἷ. ΕἌΥΓΔΙ, 
Ογοοῖ ϑυψγηίας, Ὁ. 184, ποΐθ; ἃπᾶ (σοοάψ!πῃ, ᾧ 218, ποίθ. 

71ῈΕῚ. νηνεμίᾳ : ““ ΟΔ1π|᾽᾽ (νή, ἄνεμο). 
ἔνι τις καὶ ἐν ἡμῖν παῖς : ““ῬΘΥΠΔΡΒ π0Γ6 18 ΒΟΠ16 ΟὨ]Π]ἃ τοὐέλίγ, τ15,᾽} 

ποῦ ““διηοηρϑὺ 1.8,᾽ Τὺ ὈΘΟΔΙΏΘ ἃ βύοοϊς ρῇγαβθ [0 [Π9 ᾿ἰγγαῦοη8] ρᾶτῦ 
οὗ {89 βΒοᾳ]. 

φοβεῖται: Ν.Β., φοβέω -- [ΓΓ ἐεγγζν ; φοβοῦμαι -- 1 7δαν. 

τὰ μορμολύκεια : ““ ΦΟὈΪ1Π8,᾽᾽ ΟΥ ““ ῬΟΡΊΘΒ᾽᾿; ὉΡΊΥ ΤηΔΒΚΒ. πιϑϑα ἴο 
[ρθη ΟὨΠ]άτθη. 

ἔπάδειν. . . ἕως ἂν ἐξεπάσητε : ““ ἴο 5'Πρ' ΟΙΔΥΠῚΒ . « « ἈΠΕ] γοῦι ΠᾶνθΘ 
ΟΠΔΙΙηΘα ἀΥαΥ ᾧΠ 8 ΟὨΙἃ ὑμπᾶῦ 18 ἴπ του.) ἕως ΜΠ ἄν ἀπ δου δῦ 
ΒΕ] αποίνϑ - 1αὐϊη βαΐατο ρου ίθοῦ. 

781. πολλὰ δὲ καὶ τὰ τῶν βαρβάρων γένη : Β.0ῃ 8ἃη ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΙ οὗ 
ΘΟΙΏΡΓΘΏΘΗΒΙγ 6 [66 ]1πρ' ἰονναγ 8. ΠΟ -ΟὙΘΘΙΚΒ ΤΡ ὉΘ Π6Ια ἴο ὈΘ ἴπ 
ῬΊαἴο᾽Β πιουῃ 8. οσα οὗ δοκπον]θαριηθηῦ ἴον τ μαῦ οὗ ροοά ἢ8 μαᾶ 
Ῥἱοκοα ἊΡ π᾿ 18 ὕχσανθ18 ουΐβι 49 ὕπ6 (ἀτθοίδη σου]. Ὑϑῦ ἀοι 1658 ΠΘ 
νοῦ ἃ πᾶτθ ὑΠπουοιρ.]ν ἃρΥΘοα τ ἢ ΤΠρΡΙΟαΣ α8᾽ ΟΡΙΠΐοπ ὑπαῦ ποπθ ὑαΐ 
ΟἼΘ6 ΚΒ οου]Ἱα Ὀ8 ΡΕ]]ΟΒΟΡΉΘΥΒ, ἔον 1η ὑπ οι έϊοιι5. ΠΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙν αἰ 561 - 
δυΐϊβηθ5 ὑπ Ἡ6]]ΘΠ 68 ἔγομι ΟὔΠΟΥ παύϊοπβ τουὺπα [ἢ ὅθ8 ἃ8 Ῥοββθββίῃρ' 
τὸ φιλομαθές. ΧΟΠΟΡΠΟΝ ἴπ 18 (νη οραάϊω τι ΑὐἹϑίοῦ]θ 1π Ε18 Μέλῖοδ 
(οἰκεῖον ἅπας ἄνθρωπος ἀνθρώπῳ καὶ φίλον, Ὑ1Π1. 1) ἃ16 Σ]τηοϑῦ ὑῃ6 Ηγχβϑύ 
ἴο ἰπῦ αὖ υμαῦ ὕπ6 οι οβ τηδθ ἃ 1θδάϊπρο' ραγῦ οὐ [Π611 βυβύθση--- [ἢ 6 
οοποθρύϊοπ οὗ Η υππδ 1 ἃ8 ἃ ΜὙΠΟ]Θ. 

ὡς... .ὅ τι ἄν: ὡς -- ““ΒΙπΠ06,᾽ Οὐππροῦ ἄν ΜΙ {Π6 γρὰ, πού 
στ ὅ τι. Ο. ὁ 207. 

εὐκαιρότερον : ““ΤΊΟΓΘ ΔΡΡΤΙΟΡΙἰοΙν.᾽᾽ ΒΟΠΔΠΖ γα 85 ἀναγκαιότερον : 
ἐς ΦΏΘΙΘ 18 ΠΟ Οδ1186 ὙὙΏΙΟῊ ΠΔΒ ΒΊΟΝ ἃ ΟἸΔΙΤη ΟἹ. ὙΟΌΪ ῬΌΓΙΒΘ.᾽; 

μετ᾽ ἀλλήλων... . μᾶλλον ὑμῶν δυναμένους : ΟὈΒΘΡῪΘ ἢ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ 
οἵ ΒΟρΡΘ Ραῦ ᾿πῦο ϑοογαΐθϑ᾽ τηοαίῃ ὑπαῦ Π18 ὑθδοῃῖπρ' Βμου]α θ6 Καρῦ ὑΡ. 
ἨΙΪΒ ΤΟ]]ΟΥΘΙΒ ὙΟΙΘ ποῖ, ΠΟΎΘΥΘΙ, ὕο “(τη κθ α1501Ρ165,᾽᾽ θαύ ἴο Ηπα 
ὑθΘΟΉΘΙΒ, : 



104 ῬΠΛΈΡΟ. 

758. εἴ σοι ἡδομένῳ ἐστίν : {18 ἀαξίνο οὗ τοτηοῦθ σϑθυθ ποθ ΠΙΔΥ͂ 
Ῥὸ τοίυγοα ἰοὸ α΄. ὁ 184, ὃ, δηᾷ οἵ, Οἰοῤδιυδιίο δοίζηι ὑ)ηυὐέδ ατοέ Θμ,ρ167.- 

ἐδιι5 ογωέ (Τ᾽ ἀοϊξιι8, “42. 1., ὁ. 59). 

ΧΧΥ͂. ἢ δ᾽ ὃς ὁ Σωκράτης : ““Εαἰᾷ 6, ὁ.6., 5.᾽᾽; ἃ Βατνῖνα! οὗ {Π9 
{ϊτηθ Ὀοΐοσθ ἀυίϊοϊο, τοϊαύϊνο, πᾷ ἀοιποηβύγαςγθ ὑΓ616 αἰβουϊτηϊηδίθα, 

ἑαυτούς -- ἡμᾶς αὐτούς ΟΥ ἀλλήλους. 

πότερον ἡ ψυχή : ψ ΒΊΟΝ οὗ [π6 το [89 501] 18, ὁ.6.) 118}0]0 (0 ἀϊβροτ- 
ΒΙΟΠ ΟΥ' ποῦ. 

780. συντεθέντι τε καὶ συνθέτῳ : ““ἐπαῦ τ ΕΪΟΝ Πᾶ5 ὈΘΘπ ἑοτταθᾶ ὈΥ͂ 
οοπροβιθΐοι ἀπ 18 ὑμπ8 ἃ σομμροιπά.᾽ φύσει ΤΩ ὍΘ ἐδῖκθη ΟἰΠΘΥ 
τ ὑπ686 που 8 ΟΣ ἹΠ προσήκει. 

μὴ πάσχειν ταῦτα : ὁ.6., διαιρεθῆι αἱ ταύτῃ ἧπερ συνετέθη. 

κατὰ ταὐτὰ καὶ ὡσαύτως: “0π6 βᾶπι6 ἃ πᾶ ἴπ [Π6 βᾶτηθ βἰδΐθ." 
κατὰ ταὐτά -- ““ἴπ {Π6 Βᾶτη6 Ρ]ΔΠ6.᾽᾽ κατά ΜῈ δοοαβαῦγθ σϑρυ βθηΐβ 
λογίκοπίαϊ ταοίϊοπ ἢ ἢ σϑαϊῦνθ, ὑϑϑἐϊοωϊ τα οί ο. 

τὰ δὲ... κατὰ ταὐτά : 56. ἔχοντα ἵΤΟΙη ῬΥΘΥΊΟΤΙΒ ἔχει. 

ταῦτα δὲ εἶναι: οὔϑοτγο ὑμαὺ δέ ΠοΥΘ Πᾶ8 0Π0 ἴοτοθ οὗ δή, Ὀοΐπρ' ἃ 

τοβυτηρέϊνθ ραυύϊο]9. ΘΙ ῬμΑβί ζίπρ' [Π6 Ῥτθυίουιβ οἷατι5θ ; οἵ, τοῦτο δέ ἴπ 
818. Τ0 15 ΟἸοβ ον ῬΆΧΆ116] ἴο δέ 1π ἃ ΡΟΔΟΒΙΒ. 

ἐν τῷ ἔμπροσθεν λόγῳ : Τῦ), ψἜΘΙΟ 566 ποίθ οῃ ῬΙαίο᾽ 8 Π αϊροίϊο. 

ἧς λόγον δίδομεν τοῦ εἶναι : ““ οὗ {Π6 Θχίβίοποθ οὗ ΨΈ]ΟῈ ᾿γ6 βἵνο {π9 
ῬΙΟΟΙῖβ,᾽) ΟΥ ῬΕΥΒΆΡΒ5. Ὀδίΐου, “Ἂ{π0 ἀοβηϊίοη πΒμθσθοῦ 16 βοἵνθ ἃ8 
Βεινα.)" [Ι͂ἡ [86 ἤγβὺ οἂβθ ἧς ἀθρθμαᾶβ οη εἶναι; ἴπ ὅπ 6 Βθοοπᾶ, τοῦ 

εἶναι 15 ΟρΟΧΘΟΘΟΙο81 δηα τηϊοῦ 7υβύ 85 ὙΧ0611 ὈΘ [Π6 δοοιϑαίνθ, τὸ εἶναι, 
85 Δίααν!ρ᾽ τοϑάβ. 

78). αὐτὸ ἕκαστον, ὃ ἔστιν, τὸ ὄν ξ ““ΘΥΘΙῪ ἱπαϊνΙ 8] τ ϑ] ν (ΟΥ 
Θη 17) ἐμπαῦ οχ βίβ.᾽ ὙΠῸ ΤΌΠΟ Ιηρ; μή 18 [Π6 ἱπέθττοραύίνο Ῥαυ 010 
(ΞΞ π!Ω}) θχρϑοίπρ' {π6 ἁηβυσον ΝῸ (Ο.. ᾧ 282, 2). 

οὐδαμῇ οὐδαμῶς : ““ ἴπ ΠΟ ΤΠΔΠΠῸΥ Οὗ ΤΆΒΠΉ1ΟΤ.,᾽᾿ {Π|6 ΤΟΥΤΆΘΙ ῬΤΟΡΕΥΙ͂Υ 
ΘΧΡΤΟββῖπρ' τὐαν (1Ἰ004110), 0Π6 Ἰαύθου ηηοᾶθ. Νοίθ ὑμαῦ βΌυΝ ἂπ δοουτηι- 
Ἰαΐϊοπ οὗ ποραξίνοβ 4ο ποὺ ἱπ ΟὙὝθοΙς οᾶ 06] 9Π6 ΔΠΟΐ Θ᾽, βᾶνθ ΨῬΉΘΥΘ 

[Π6Ὺ ὈοΙοπρ ἰο αἰ δογοπῦ. ρυθαϊοαίοβ, ἃπα [πὶ οα568 ΠΚΘ ὑπᾶῦ βγη ἱπ 
Ὁ 5. 2451: 

τί ϑὲ τῶν πολλῶν : ““νϑαῦ οὗ [Π6 ΤῊΔΠΥ τι6ῃ,᾽ ζο. περὶ, αδομέ, 
νου] 6 ποτ ρυθοῖβθ Ὀὰὺ 1085 ΡΙ]αίοπῖο. Αἰΐον τί δέ, ποῦ ΟΠΪΥ͂ {80 
βοηἶνο θα 4180 {π0 ποιηϊπαύνθ ἀπᾶ δοοιβαύνθ ἅτ ἕοαπα τ] 18 
τηθδῃΐπρ. καλῶν ΒΘΘΙΏΒ ὕο 8Ρ011 [Π0 Β6Π860. 

788). τῶν ἐκείνοις ὁμωνύμων : ““{πῖπιρ8 ψ ΒΊΟΝ ἃγΘ οΔ]104 ὈΥ {Π|6 Βᾶπηθ 
ΠΆΤΉΘ8, ὁ.6.) ““ Θα 8] ᾽᾽ οΥ ““ Ὀθδυ [Ὁ].᾽ 

οὔτε αὐτὰ αὑτοῖς .. . κατὰ ταὐτά : {Π18 οοποορίϊοπ οὗἩ {Ππ9 ῬΈΘΒΟΤΊΘΠΔΙ 
ὙΥΟΥα ἂβ ἰπ ἃ βέαΐθ οἵ οϑᾶβθίθββ ἥυπχ, Ρ]αΐο ἴοοῖκ ἔγοτη Ἡθυαυϊῦιβ οὗ 

ἘΡΒοβιβ (Δ.Α.Ῥ. Ρρ. 4-7), ὑοβθ νναϊο ψογὰ τγὰϑ πάντα ῥεῖ, ““ ΘΥΘΙΥ - 
{π]πρ’ ἰβ Πκ ἃ τῖνου ΠΪΟΝ ΟΠΔΏΡῸΒ 50 ἀΌΪΟΚΙΥ ὑμπαῦ ὁμ0 οου]ὰ ποῦ βέθρ 
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ὑνίοθ, ῬΟΙΏΔΡΒ ποῦ θύῃ οποθ, ἱπίο {Π6 8476 τἷγον.᾽ ΤΓΥΘΗΒ]αΐθ : 
“ΤῊ ΘΥ ΠΘΥΘΥ δὖ 81], Του ΡῊ]ν ΒρΘα ΚΠ Ρ', ῬΥΌΒΟΙΥΘ Δ ΠΥ Οομβίαμιῦ ῬοΟΒιΌ10Π. 
ἰοναγ 5 ὑμου ΒΟ γ 68 ΟΥ ὑουγα 8 ΘΘ ἢ οὐχ." 

7914. κἂν ἅψαιο : ““ οου]ὰ γοὰ ποῦ Ῥούῃ ἰοποῃ,᾽" ὅο. ; Ῥούθης8] τι8θ 
οὗ ορίαὔϊνοθ. 

- ὅτῳ ποτ᾽ ἂν ἄλλῳ: Ν.Β. ὅτῳ ἴτοπὶ ὅτις, ᾧτινι ἔτοτη ὅστις. 
τῷ τῆς διανοίας λογίσμῳ : διανοία 15 ΠΠΘΥΡῸ πιϑοα 1η {Π6 ΟἜΠΘΙΆ] 5688 

οὗ ηιϊμαῖ, τιοῦ ἴῃ {Π 6 Βρ6. 181 β6η858 ἴῃ ΨΏΙΟΣ Ὁ 15 πϑθα 1 {16 Πορε δῖα 
(ΕΑ. ν. ὅδ, ποίθ). 

λογίσμῳ : ᾿πβίταπιοη δ] ἀαίϊνο. 

ΧΧΥ͂Ι. Θῶμεν οὖν βούλει : οὗ. {Π6 5111] ΟΠ 5810. Οὗ ἃ ΘοΟΠ͵] τπούϊοη 
ἴπι Τιαὐϊη 1π ΒΟ ἢ ΡΏΤΑΒΟΒ ἃ5 10 αὖθαϑ. "9 ῬΏταΒβΘ Πα ῬΤΟΡΔΌΪΥ 108 
ΟΥΙΡῚη ἴῃ {π6 Πογίαουυ 886 οὗ ὕπθ βαθ)] απούϊγο ; θῶμεν Ξε “Ἰοὺ τι8 Ια 
ἄονη,᾽ δηα πθη βούλει νγγὰ8 δα αθα -- ““ ἀο γοιλ ψΊΒῃ Ῥ᾽ Οὔ. οἶσθ᾽ ὃ 
δρᾶσον, Ῥαβδίτη. Π6 Ῥοβιύίοη οὗ [96 ψΟΥαΒ 15 τη 5.8] ; ΠΘΠΟΘ ΒΟΠΊΘ 
1ηβοχῦ εἰ θοΐοσο βούλει. 

ἀειδές : “1 ν151016᾽" (ἴτοπὶ α 8πα εἴδω), ποῦ ““ΣΟΥΠΎ]658᾽ (ΘΑ! ). 
ΤῊ15 ΟὨ ΡύοΥ οομ δ 1Π8 ὃ Β1Π1016 ΒΌΓΠΊΤΩΔΥΥ οὗ Γ]αἰο᾽  αἸβυϊποὕϊοη θθύνγθοῃ 
{η6 1468] ἂἀπᾶὰ ῃ 8 ῬῃθΘΠποΙηΘη8] Ὑγου 8 ὨΙΟἢ 18. 1561} ὑπ6 οπ! 1 ηρ᾽ 
πούϊοπ οὗ δῖ8 τηθύαρμυ 5105. ΕῸΣ 18 Ῥ᾽ούσσθ οὗ Π6 ΤΟΥΤΟΥῚ Π6 νὰ 8 
Αἰτηοβῦ ἃ5 πη ἢ ἱπαθὈοίθα ἰο ῬΔΥμΊ ΘΠ 4685 {π6 Τ]οαύϊο (ΔΓ. Α.Ῥ., Ρρ. 1, 
160) 48 ο Ηοτδο 8 ἴον {π6 Ἰαὐδου (ποΐθ οὶ 781). Ταῦ ψπμαῦ θοῇ. οὗ 
[Π056 ῬΗ]]ΟΒΟΡΠΘΥΙΒ ζοΟΙΪς ΤΟΥ ἃ οομρ]θύθ 88 ]Υγ515 οἵ {Π6 τιηΐνουβθ, Ῥ]αΐο 
τοραγ θα ἃΒ ΟΠΪῪ ὑσαθ οὗ ὁΠ6 Ῥουύϊοη, ἃπα σσουθ ορ 6. ὉΠ|611 ΘΟΠ ΤΆΤΥ 
ΒΥΡΟύ 6588 1πΐο ἃ Παυπιοπίοιιβ ἱΠΘΟΥΥ. [πίγοαπούϊομ, ῥ᾽ 2, 4. 

θῶμεν : πουίαῤίνο 51] ποῦν. 

19}. ἄλλο τι ἡμῶν αὐτῶν τὸ μὲν σῶμά ἐστι : [Π6 ρΟΠΙΓν9 Πὰ5 θθοη 
ΨΑΥΪΟΤΙΒΙ Υ ὑΆ Κ  ἃ5 ἀθρθπαϊηρ' οη. Π6 σου 8. ὑπαῦ ΤΟ]]ονν, οΥ ὕποβο ὑπαύ 
Ῥγθορᾶθ 10. Τῇ 0}6 ΤΌΥΤΊΘΓ, ἄλλο τι Β1ΠΊΡΙΥ̓ -Ξ "ογ6 (οἵ. 691), ποίο) ; 1} 
[Π6 Ἰαϊίου, {π6 ἀἸνιβίοι 185 οχ παυβίϊνο--- 15 (ΠΟΥ6 πιρηῦ 6156. Οὗ τι θαΐ 
Ῥοᾶγ πᾶ βο] Ὁ Τῃ6 Βθοοπα οομβύσποίϊοη βιυι1085 [Π6 ΤΟΡΙῚΡ οὐδὲν ἄλλο 
Ῥοίΐον. ΤΙπ {π6 ἢγβῦ οαϑ ἐγαηβὶαΐο: “615 ποὺ οπθ ρατῦ οἵ οὔγβοὶνο8 
Ῥοᾶν, {Π6 οὐποὺ 80] ἢ ἢ 
παντὶ... τῷ ὁρατῷ : {π6 ἢτεὺ ἀαύνθ 15 πη ΒΟ 111η6 ἀπ σονουποᾶ ὈΥ 

δῆλον, ὕΠπ βθοοπα 15 πθαΐου ἃπα ρουουπϑα Ὦγ ὁμοιότερον. 

οὐχ ὑπὸ ἀνθρώπων γε: 80. ὁρατόν. 
ἀόρατον ... ἀειδές : ῬΙαίο 566 Π15 0 ῬΤΟΙΡ ὑπὸ ΤΑ ΟΥ του ἃ8 δ5τι6- 

δοβίϊηρ' ἃ ΘΟπθοίϊου ΙΓ “Αἰδης (οἴ. οΒρ. 8010), Β1Ὸῖ μῸ σου] Πμὰνθ 
118 Ὀ6]ἴονθ ὕο ὍΘ, 1|κ6 ἐλ ἐηυϊδὶῖο, 6 ΒΡΏΘΓ οὗ ὑσαθ οχ᾽βύθποο (ΑσΌμ ον - 
Ἠ!:πά). 

ὁμοιότερον Ψυχὴ σώματος : σώματος, σ᾽ η1ϊνο αἴδον {Π6 οοτηραταύϊνο, 

ΧΧΎΤΙ. 796. πάλαι ἐλέγομεν : ἱπ ὁῦ-08. Ἠδᾷ {Π6 ἀἰἸδοιββιοη 1η1- 
τηοαϊαὐθν ργθοθαθα, [Π6 ργθβθπῦ που]Ἱᾶ Ὀ6 υϑοᾶ. 

ῬΙΠΑῈΡ., 9 
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ἰλιγγίᾳ : ““ῬΘοοΙη08. αἰχΖν ᾽᾽ (εἴλω) ; τοιούτων -- πλανωμένων, ὅσ. 
Α5 ψγχὲ 5ΒΠο"]α βᾶν, {86 ταϊπια δἀαρύβ 1{561} ἴο 108 ΟΠ γσοπηθηῦ. 

791). ἐξῇ αὐτῇ : “1ὖ 15 Ῥουτ θα ἴο 10 80 ο 4ο.᾽ 1,1448]] πᾶ ϑοοίῥ 
ὙΤΙΘ {Π15 ρσοβοηῦ Βα] αποῦϊνϑ οὗ ἔξεστι ἃ8 ἔξῃ. 

πέπαυται: Ν.Β. παύω, ““Τηᾶϊκο ἤο σΘᾶ80 ᾽᾽; παύομαι, ᾿π γαπδιύϊνο, “ “ἕο 
Θο0850.᾽} 

περὶ ἐκεῖνα : 80. οὖσα. ἘῸΥ περί, 866 α΄. ὁ 191, ΥἹ. δ. 

ἅτε: ποίθ 86 οὗ ἅτε νι ΡΥ ]01016, ΏΘΥΘ γγ 80 βπ16 νου, πα 
ΟΡ. καίπερ. : 

πάθημα : “οοπάϊίοη.᾽ ΤῊΣ φρόνησις, 860 πούθ ὁπ ΒΑΡ. χ., 66Α. 

καλῶς καὶ ἀληθῆ: ἴον {8158 οΟἸ]οοαίοη οὗ δᾶάνουὉ δπᾶ δα]θοῦϊγυθ, 
Οὐοαα 685 ΘΟΠΙρΆΤΘΒ ΤΠ ΘσΘηοΟ, “ἀοἰρηὶ, 609, “πὲ γοοέθ θὲ θη, αἰοῖδ. 

791). πᾶς ἄν μοι δοκεῖ : ἄν οΟΙπρ' ψΊ} {Π9 1πῆΠηϊῦνο Ὁ. ΒΥΡοσδίοι ; 
84 πούθ ῬΟΥΒΟΠᾺ] τι80 Οὗ δοκεῖ ΏΘΥΘ ])106 5Ποι]α 580, ““1ὖ Β66πὴ8 ὑπαῦ 
ΘΟΥ̓ΟΤῪ ΟΠ6 “ου]α,᾽᾽ ζο. Τί συγχωρῆσαι ὉΘ τοδᾶ, μοι δοκεῖ 15 Ῥατοη ΘΟ. 

ὅλῳ καὶ παντί : ““ αἸφορούμογ.᾽" ΟΘαα65 ΘΟΙΏΡΑΙΘΒ {πθ0 1658] ΡΏγαΒΘ 
αἰΐ αι κὐλοῖο. 

ΧΧΥΤΙΙ. καὶ τῇδε: [Π6 50] μΒα8 ὈδΘη Βπονι ο ὍΘ 11|τ6 {86 1688, 
ἃ 5 Ὀοϊηρ' θΟΌ ᾿πν1Ε1016 δα ΟΠΔΠΡΌΙΟΒΒ ; 105 ΒΙΡΟΙΙΟΥΙΥ ἕο {Πθ ῬοΟΩ͂ν 185 
ΠΟΥ ΒΟ ὈΥ ὑπ [δοὺ ὑπαῦ 1Ὁ τ]65 1Ὁ. “{{)ῖσα 16) 0) 2) αγϑηα. 

804. οἷον : ““80 ἴο βρ641κ.᾽᾽ 

τάδε: ἰ.9., (1) τῷ μὲν . .. ψυχήν, (2) τῷ δὲ... σῶμα. 

808. ψυχήν : {118 15. ΒΙΠΊΡΙΟΥ ὑπὰπ ὑπ0 ΜΙ 5. τϑδαϊπρ' ψυχή, Ψ ΈΙΟΝ 
σου] τα αϊγ6 ὑπ6 στϑρούοη οὗ συμβαίνει. ἘῸΓ {πθ σοπδίγποίϊοη ἴπ 
{πᾶὖ οα86, οἵ. 670, ποίθ. 

ἀνοήτῳ : ἀϑ.8}}Υ ““απ᾿ 6111 οηὐ,᾽᾽ “6 510 ̓̓; ΒΘΓΘ. “απ π 6111. 1016,᾽" 
“ἐηοῦ 66 οὈ] θοῦ οὗ 1π 8] Ρ 6 06.᾽} 

ΧΧΙ͂Χ. ἢ ἐγγύς τι τούτου ; {Π650 ΜΟΙ 1ΠΠΡ]Ύ ἃ ΘΟΠΒΟΙΟΙΞΙ 655 ὑπαῦ 
{πὸ ἀγρασηθηῦ 15 ποῦ ατι1}8 ΠΟΡΟΡῊ. Τύ τᾶν ὑτόνθ, ἃ8 Οθθθ5 ροϊπίβ 
οαὖ ἵπ ΟΠΡ. χχχσιι., ὑπαῦ ὑΠ0 501] Ἰαβίβ ἸΟΠΡῸΥ ὑπδπ {π θοᾶν, Ὀαΐ 
ποὺ ὑμαύ 1ἰὖ 15 ἱπηπιοτία]. 18 ποίϊοῃ οὗ ἃ ζ)ηὶέθα ᾿ταταου δα ΠΥ τὰ 8 
ἐφ κθη ἀρ ὈΥ {π6 ϑ οϊοβ, ἼΟ ἱπηαρΊ ποα ἃ ΒΟΥῚ65 οἵ ΟΥΟ168 οὗ οχίβέοπορ, 
ΘΆΘὮ Θπα]ηρ' ] ἢ ἃ οοΟμ Πα ρταίϊου (ἐκπύρωσι5). 

800. τὸ σῶμα... διαπνεῖσθαι: 41] ΔΙΑ] νΠρ τὸ μὲν δρατόν. 
Ττυδηβ]αίθ ὑπ ὕψο Ἰαβδὺ 1πΠπΙ1{ν08, “ἕο [4}1 αὐσνὰν ἃπα ϑναροσχαίθ ᾽᾿; ἐπ9 
Ἰαϑῦ νου, Βθθυαϊηρ᾽ 1658 ΔΡΡΙΟΡσΙαΐθ ἴο ὑπ Ὀοαγ ὑπᾶπ ἰοὸ {πὸ βομ], 15 
Ὁδτ811ν οταῖ θά. 

ἐπιεικῶς συχνὸν χρόνον : “(ἃ ἔαἰτ]ν Ἰοπρ' {ϊτη6.᾽ ΤῸ {118 {πὸ τυοσαβ 
καὶ πάνυ μάλα ὈΘΙοΥν τοῖου ὍΔΟΪ : ὁ“ ἃ ὙΟΓΥῪ ΘΟΠΒΙ ἀΟΥΔΌ]Θ {ἰπιθ ἱπαθοα.᾽» 
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χαριέντως ἔχων : ““ἷπ σοοά οοπαϊ(ίοη,᾽"ἢ 
ΥἹΡΌΓΟΙΙΒ. 

ἐν τοιαύτῃ ὥρᾳ : ““ αὖ ἃ 1116 {ἰπ|6 οὗ 11{6,᾽᾽ 1.6., αὖ ἃ σ]ΡΌΤΟΙΙΒ ὑΐπηθ οὗ 
11:8. τοιαύτῃ ΒΙΤΊΡΙΥ Βίαπα!ϊπρ' ΟῚ χαριέσσῃ ; οἷ. ἀῦονο, 790. 
συμπεσόν : “1116 η ἴῃ. ““ΒῃσαηΚ 1π,᾽᾽ ἃ5 [Π6 ῬοΑῪ παίυγα]ν ἀο68 

ΟΠ. Ὀθΐπρ' ἀἸΒοτα ὈΟυγ61164. ταριχευθέν : ““ Θῃῃ θΑ]τηθα.᾽ ΤΠ σψοτὰ [18 
8,180 αδθα οἵ οΟΥ̓ΘΙ ΠΊΘΔΠΒ Οὗ ῬΥΘΒΘΥΥ Πρ ῬΘΥΪΒΗ8Ὸ]6 τηαύῥοθτ---βιηοκίηρ,, 
ΡΙΟΚΊΙΠρ', Βα] πο. τάριχος, δαἰέ Μ8},, 1116 οἵιν βδέοολ- δῆ, 158. ἀρρ]164 ἴο 
8 ἀ]]Ποαᾶ. ᾿ 

οἱ ἐν Αἰγύπτῳ ταριχευθέντες : ἃ [1]] ἀοοουπὺ οὗ ᾿ρυΡὑ8Π. ῬΤΟΟΘΙΗΒΘΒ 
οὗ Θῃ Δ] τη] Πρ' 15 οἼνοι τη Ἡογοαοίᾳβ 1., 86--89. 

ὀλίγου : ““ΠροΑΥΪν ᾿᾿; σοηϊίνο οὗ Δ ]αΐΐομ, δεῖν Ῥοὶπρ ἀπάοιβίοοα ; 
π6 {011 ῬΈνδθΒΘ 18 ὥστε ὀλίγου δεῖν, 80 ἐπαέ ἐέ ιρωηέβ διέ {ὲέέἴθ. 

ἀμήχανον ὅσον χρόνον : “8 ᾿πΟΟπΠοθίγα Ὁ]6 {ΐτηθ ᾽᾽; οἵ,, ἴπ 1,8 |1Π, 
ἐηι λα 7}6 χιιαγε τίη. 

ὁ.6.,) ἴγοβῃ, Ῥ]υμαρ, πᾶ 

800). σαπῇ: 2πα δογβὺ ραβϑϑῖνϑ Β )] απούϊνϑ οὗ σήπω, 1 ηϊταἦθ γοξίθη ; 
σήπομαι, 1 δοοοηιθ γοΐίθ7), 7107 {77). 

ἀειδῆ, εἰς “Αιδου : 5866 ποθ ὁπ 79Β πὰ οἵ. 8106. Τῇ ἀουϊναίίομ 
ΒΘΙΘ Ββυρροβύθα βθθιὴ8 ὕπ6 τἱρῆῃῦ ὁπ, π 8 ΟἹΥῪ αἰΠΠ ον Ὀθηρ ὉΠ6 
αϑρίσαίθ. Τὺ 18 δὖ Δ ῃΥ ταΐθ Ὀθύζου ὑμπδη ὑπαὺ πὶ Ῥ]αΐο᾽ 5 Ογαΐίμζιδ, ἵγΌτὴ 
α ἰπίθηβιγθ, πα εἰδέναι, τηθαηϊπρ' ἐΐ6 σοῦ τὉ0λ0 δηοιῦδ αἰ. ἘῸΤ {Π6 
τηδίΐου ἴπ μη, οἱ. 698. 

αὕτη δὲ δὴ ἡμῖν ἡ τοιαύτη, κιτ.λ. : ΤΟΒΊΠΊ65 [Π 8 ΟΡΟΠΪπρ' ἡγουβ οὗ {Π6 
Βοπΐίρθπο6, ἡ δὲ ψυχὴ ἄρα: ““ἀοε8 ἃ 5011 1 015 οἱ οὔγ8,᾽᾽ ἡμῖν ὈΟΙΠρ' 
Εἰλὶς ἀαίϊυο. 

διαπεφύσηται: ὕπΠ6 ρογίθοῦ 18. ϑπηρπαίϊο, ἀθποίϊπρ' ὑΠ6 ἱπηπιοάϊαΐθ 
γοϑα]ὺ οἱ ἀθαίῃ ὁπ [Π0 58οὰ]. 

πολλοῦ γε δεῖ: ““[ἀἾ ἵἴτγοιμῃ 1ὑ.᾽ ΒῸΓ {πὸ βϑηψπιθηΐ, οὗ. ΟΠ ρΡ. Χιι. 
μηδὲν τοῦ σώματος : μηδὲν ΟΠ. Δοοοιηύ οὗ [π6 ΠΥΡΟΠΘΒΙ8. 

801). ἑκοῦσα εἶναι: ““1ΠΠΠΡῚΥ ᾽᾿᾽; 866 ποίθ οῃ 6160, 
συνηθροισμένη : Θατϊνα]οηῦ ἴο ΟἿ ΘΟ]]ΟΑ 8] “΄ ΚΘΟΡ ἤο οποβο] ἢ," 
μελετῶσα ἀεὶ τοῦτο : [Π6 ΤΘΟΌΤΥΘΠΟΘ ἴο [818 Ροϊηὖ 1665 Κ᾽. ἴο τϑιιϊπα 

Ηἷβ ΠΘΆΤΟΥΒ Οὐ {Π61} Ῥυθνίοιιβ (8 1κ ἃθουύ 1Ὁ (644, 671)). Οπ Οθθθ8 
Βῃον Πρ ὈΥ 818 παντάπασί γε ὑπαῦ ἢ ΤΟΙ] ΘΙ θογοα τι παῦ παα ὈΘ6Π Ββαϊᾶ, 
Κ΄, τϑῦαστιβ ἰο 158 ροϊπύ, ἃ Β.1Π18 ΠΡ Π1Β ΤΘΙΉΔΥΪΓΒ ΤΎΌΤῚ πολλοῦ γε. .. 
ἀεὶ τοῦτο τι [π6 ψογβ οὐκοῦν οὕτω μὲν ἔχουσα. 

814. ἀγρίων ἐρώτων : ““ ψ114 ῬΑΒΒΙΟΠΒ"; ΔΙ 5 ἴπ Ρ]αΐο ἱτηΡ]1Ο1 01 
οοπίταβίθα πὴ ὑπ ΡΠ]]ΟΒΟΡΙΪΟ ἔρως ῬΠΟΞΘ ὙΘΑΙΠΙΠρ' αἰΐον ΤΥ 18 
ἀορίοίθα ἴπ {πΠ6 5',γηηφοδίι)),. 

κατὰ τῶν μεμυημένων : 8600 ποίθ 696. Τὴ β0}ἢ ΟΟΠΠΟΧΙΟΠΒ. κατά 
ὈΒΌΔΙ]Υ ΤΠ ΠΒ αφαϊ)δέ, ὮΘΤΘ ΒΙΠΊΡΙῪ δΟ)Ογ γι, 11κ6 Τιαὐϊη εἶθ, (ἰοιολὶ 
οι (ὁ.5., Ῥ]αῦο᾽ Β {1π|60) ; οὗ, Αὐἱβίοι!θ, ὥσπερ εἴρηται κατὰ πασῶν τῶν 
πολιτειῶν. 
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διάγουσα : ὈΥ ἃ ὙΟΥῪ παύαγα] αηαοοίμέλον ἴον ἐἶχο ἀαὐϊνο, ἃ8 ΩΝ 
Βροα ΚΙπρ 1 5Που]ἃ 6, Ῥοϊπρ οο-οραϊπαΐθ ἢ ἀπηλλαγμένῃ. Α 
ΒΙΠΉ1]ΔΡ Ἰηβύαπο9 15 αποίοα ἕγοπι ΤΠπο., ΨΙΣ. 42; τοῖς μὲν Συρακοσίοις 
κατάπληξις ἐγένετο .. . ὁρῶντεξ. Βοβίαο, 1η [18 οᾶ86 {Π6 Ῥᾶγί]ο 1010 
ηηαν τοίου Ῥδοὶς ἐο {π6 βιθ]θοῦ οὗ ἀπέρχεται. ΑτΟΠΟΥ- ΗΠ, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, 
ΘΟΠΒΙΘΥ5. ὕη6. ποπλϊηδῦϊνο ἃ ΒΟ]Θ018Π), απ {Π1Πηκ8 ὑπαῦ ἴῃ ἰμο αυοίοά 
Ῥάβδθαρ οὗ ΓΠΌΟΥ ἀ1465 [Π6Γ6 15 ἃ σογδέγμοέϊο αἰ 56),812)), ΒΊΤΙ0Θ τοῖς μὲν . «. 
κατάπληξις -- οἵ Συρακόσιοι διεππλάγησαν. “ΙΒ τοΆβοηι οαπποῦ ὉΘ ΔΙΠ]οροά 
1η. 818 ῬαΒβθαρΡῸ ἢ ΠΘΠῸΘ ΠΘ Τϑδαβ ὑπΠ6 ἀαύίνθο. 

ΧΧΧ. 818. γεγοητευμένη : ““ ὈοτΙ ΟΠ 6α.᾽ γόης 15. ΟΠ6 ὙὙᾷῖ. ΒΏΓΙΘΙΚΒ 
(γυάω) οπομαπίτηθηΐβ, ὦ ὁπ αν ωξαΉ.. 

μηδὲν ἄλλο... . ἀλλ᾽ ἤ : {Π0 ἀλλά 1Ἰπὐνοάποορβ ὅΠ9 οοπύγαϑύ ἴο μηδέν, 
{86 ἤ ἰο ἄλλο; εἶ, 764, ποῖθ. οὖ: {π6 οϑηζίίνο σο]αύγο 18 τηδαθ ἰο 
ΒΟΥΥΘ 4180 ψ ἢ ἴδοι, ἘΣ οι ΟἹΘΟΑ, 8). 

οὕτω δὴ ἔχουσαν : τεοοραρι]αἴο5 ὅπ 1 Π0]16 οὗ ἐπ0 Ῥτον ἴοι βοηΐοπθο: 
“Ὧο γοὰ ὑμῖπκ ἃ 800] [1 {818 ..΄. .᾽) Ἐγοτη ἅτε τῷ σώματι. 
φεύγειν ἀοΒΟ 1065 ἴπ ψ ηδῦ γα (Π6 500] 18 μεμιασμένη καὶ ἀκάθαρτος: 
(1) Ὅν νν»βαῦ 1Ὁ ἄοο8 ὕο π0 Ῥοὰν (ἅτε. . . χρήσαιτο): (2) Ὁ γι μαῦ 1ὖ ἀοε5 
ἰο 1801} (τὸ δὲ. . . φεύγειν). ΤῺΘ οἸαιβθ τοῦτο δέ τοῖθιβ ἴο τὸ δὲ. -. 
αἱρετόν; ἴον {πΠ0 τοβυϊηρύνγο δέ 860 ποίρ, 780, 

810. εἰλικρινῆ : 506 ποΐθ, 66Α. 

διειλημμένην γε: ““1πἰογροποίχαϊθα,᾽᾽ 5011] ον ουπϑα ὃν οἴει. ““ΤΠ6 
Β011᾽5 Βα ὈΒίΆΠΟΘ 15 ἃ8 1 σογθ δαἀυϊδογαίοα τι ἃ τηαΐθυιαὶ ἀΠΠοῪ ἢ 
(Ατομον- Ηϊπα). 
αὐτῇ : οοπποοῦ οἰΠ6Υ ἢ ξύμφυτον (ἰηγαὶ)θ4) ΟΥ ψιῦ. ξυνεῖναι. 
ὥσπερ λέγεται: ΟΌΒοΟΥγΟ πον Ῥ]αΐο ἰδῖκθβ ἃ φίθοθ οὐ ζ9011-ἰοσθ ἰὸ 

11 π5ἰταΐθ Ὠ15 οὐ ἄθοροῦ ἀοούγιηο---ἰΠαῦ 0 50] τυ 10 ἢ. 4068 ποῦ ΚΘΟΡ 
1561 Δ]οοῦ ἔσομπι {Π]πρ8 οὗ θαυῖμ, Ῥθοοτη65 οὗ ὕπ0 οασίῃ οατέην, ἀπ εὸ 
ὙΊΒΙ016. 

811). κυλινδουμένη : ““πονοτηρ',᾽" “ΠῚ ηρ',᾽ οΥ “Ῥγυον]πηρ' ἀτοιπᾶ,᾽ 

καὶ ὥφθη : καὶ ΘΙ ΡΠ ἃ 81565 [9 ὥφθη, ““ Δοίμα !Πν,᾽) “Θυθπ.᾽"ἢ 

αἱ μὴ καβαρῶς ἀπολυθεῖσαι : σΌΠΕΙΙΟ μή; : οὗ, α΄. δ΄ 288... 
εἰκὸς μέντου : ““1ὖ 15 ὁγηάφοοί Ἰ1]Κ6Ὶγ ᾽᾽; μέντοι ΠΟΥΘ τιϑοα 1Π ΘΕΡῸΣ ΟΥ᾽ 

Ῥόϑηα 9 ἀϑϑοηῦ ; οὔϑῃ -- “Κ" Πουϑυϑσ. 

καὶ οὔ τί γε... εἶναι : πούθ 6 Θιῃρμαύϊο ποραύνο, δια {παῦ εἶναι 
ἀορθπαβ οὴ εἰκός. 

τῆς προτέρας. τροφῆς. . κακῆς οὔσης : ““[Π6 11 ΤΟΥΠΊΘΙ ὈΘΠΑνΙΟΌΤ,. 
ΙῸΣ 1ὖ νγὰβ 84 .᾽ τροφή Ἢ πδ1: 1} ΟΥὨ ΡΈΥ Β10Ὰ] βαβέθπαποθ, ποῦ, ἃ8 ΠΘΙΘ,: 
οἵ τηοσαὶ οοπαποῦ (ξξι5). 

811). τοῦ ξυνεπακολουθοῦντος τοῦ σωματοειδοῦς : ““{π ὈΟΔῚΤν ἔουτ; 
ὑμαὖ ΟἸΪηρθ ἴο ὑπ θπὶ.᾽ ΤῊΪΒ τηδύθυϊα] [ΌΥΠῚ Οδιιδ68 ἀθβῖσοϑ ΒΊΟΝ: 
οδηποῦ Ὀ0 Βα 5Η:οα {111 {110 5011] μὰ8 ὁποθ πιοσθ πηϊ(οα 1ξ801} ἐο ἃ Ὀοάν.- 
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ΧΧΧΙ. εἰς τοιαῦτα ἤθη ὁποῖ᾽ ἄττ᾽ ἂν... τύχωσιν : ““ἴο ὀγοαξαγα8 
ΒΑγΙΠρ' ἡ ϑὺ ΒΌΘΉ ΠΑΙ105. ἃ5 ὑπού δούπα] } Υ ρυαούϊβοα ἀατῖηρ 1116. Οἱ 
{818 ἀοοί: πο οὗ 7Π͵ήοίορηιρδϑγο)οδῖδ, 5686 ρον οα 70(", Δ... γν. 89. 1ηῃ 
{6 ταυτί οὗ ἘΠ ὅπ Ατπβοηΐδη, ἡ ΙΟΠ. Ο]οβοβ ὑπὸ Ζοριιδίϊο, (6 νὰν ἴῃ 
ὙΒΙΟῚ {η6 Ῥγθνίοιβ 1116 αἰϊϑοίθα ὑῃ6 5011᾽5. ὉΠοΙο οὗ ἃ ΠΟ ΟΠ6 15 
ΘΙΑθοσαίθὶν ψουκοα οαὐὐὖ. Τὴ 508] τηϊρηῦ θηΐθρ, ποῦ ΙΏΘΓΟΙΥῪ πο 
ΔΏΪΤΊ815, θα Ἰτηΐο νορϑίδ Ὁ]95 (ποΐθ 701));: μθῆοθ Ἡουδοοβ 1οϑῦ ἰο. 
Τοοῖα5΄ (1. Ἐρρ., 12, 21)--- διό ,έδοθ5 86ῖ4 }ο} 7112) ὁέ σαθ}6 {γ6ϊήα85. '“ῊΘ 
ψγοτα μετεμψύχωσις 18 τοῦ 10561} ΟἸΆΞ51041, Ἡογοάοίαβ (11. 128) ἀβῖπσ' 
ἐσδύεσθαι ἁτιὰ περιήλυσις. 

γαστριμαργίας . .. φιλοποσίας : ““ αἰΐ 80᾽)18 07) ΟἹ αἰζοπν, οΥἾπιθ, πα 
ἀγα ΚοηΠο:Β.᾽ 

μὴ διευλαβημένους : ““ψ͵ο Πᾶν ποῦ ἰδίου ποθα ἰο ὑπθὶν να Υ8.᾽} 
50 ἴοο εὐλαβής, σαγοζιῖ, 15 06 Βίοοῖς σοσὰ 1π ὑμ6 Ν., ΤῸ} ἃ ροοα τηᾶπ 
(Αἴ, σπουδαῖο5). 

8214. ἱεράκων καὶ ἰκτίνων : ““ 18] 0015 ἀηα Κιο5.᾽ ἰκτίνων 15. ἵΤΟΤη 
ἰκτῖνος, ὙΥΏ]Ο Ὠᾶ5 Ποίθσοοθ δοοιϑαῦνθ ΒΊΠραΪαν Δηἃ ΠΟΙΠΙΠΔΕγΘ 
ΡΙυχ], ἴἔκτινα, ἰκτῖνες. ΤΟ ΙΒΌΙ Πρ 5}. ἔΡοτη ἴκτὶς, ἔκτδος, ὦ Πα} 01). 

Ἵ ποῖ ἂν ἄλλοσε φαῖμεν : ““ὙΠΘΙΘ 6156 ὁ Π ")1ῶδΘ Ε8}0 ὑπαῦ Βο0]5 ρῸ ἢ 
50 δία! θαστα. [1{ ἄλλοσέ φαμεν ὈΘ τοαα, ἄν ΡῸΟ5. ψιἢ 086 1ηΠΠη1ϊνο, 
ἴο ΒΙΟΗ {Π6 πἀποθυίαϊηῦν οοηὐαϊηθα 1η. 06 ῬᾶΥύ1016 Β66Π18 1658 ΔΡΡτο- 
Ῥυϊαΐθ ὑπδη ἴο {Πμ8 νϑὺῸ οὗἉ Δββϑυίιοη. 

ἀμέλει: ῬΤΟρΡΘΟΥΙν 0Π6 ἱπηρογαύννο οὗ ἀμελέω ; 110., ““ ἀοπ᾽ Ὁ ῬούμοΥ ̓" 
(αὐοαῦ 6] ποΙϊἀαῦπρ' 10 ἀπ ν ξαγ 61), ἃπα 80 “΄ ἀου Ὀ01655,᾽᾽ Δανγθυ 1] }ν. 

Φ καὶ τἄλλα, ἡ ἂν ἕκαστα ἴοι: ““ὙὙΠΘΤΘ 640} οὗ {πΠ0 τοϑῦ νοι] ρο.᾽ 
ἄν 5065 Μ1 ὕἢ6 νου, ποῦ ψ 1 ἢ (45 1η α΄. ὁ 207, 2). 

κατὰ τὰς... τῆς μελέτης : ““ Δοοογαϊπρ' ο ὑΠ6 51 π|11Π{π46. οἵἩ {πον 
ῬαΓΒαΙ 8.᾽» 

τὴν δημοτικὴν καὶ πολιτικὴν ἀρετήν : ““Ππ6 ῬΌ]1Ο ἀπά Οἰν1],᾽) ΟΥ 
ἐς ῬοΟρΡαΪδν ἃ πα 5001], νἱγῦτιθ,᾽ ΒΟ. ν]Π5 ἃ τηδ ὉΠ 6 ῬΤαΪΒ56 Οὐ Το 5Ρ60- 
τ ὉΠ 1. πο νἱχῦμθ 15 ο4]]6α σκιαγραφία τις τπ 698, ΏΘΙΘ Ε06 ποίθ. 
Τῦ 15 1Π6 νἱγῦιθ γΠ]Ο ἢ. 15 ρυδοῦϊθθα θθοδβο 10 ρᾶυβ Ὀδδὺ οὐ Ὀθοδιιβα 10 
ΠΡΡΘΙΒ ἴο ὍΘ ΤΠΟΤ6 Ππαύαγα] ; 10 15. ὉΠ1Π|}ῸΥΙΔ ΠΏ. ΟΥ ᾿τη τ] δῖνθ, τυ ἈΠ]δῦ ὉΠ 6 
γισῦαθ οἵ [Π6 ῬὨΠ]ΟΒΟΡΠΟΙ 15. ὕπ6 τοϑι]ῦ οὗ ψ παῦ Αὐϊβίοι]θ τνου]ὰ 081] 
ΤΠΟΤᾺ] ΟΠΟΙΟΘ (προαίρεσις), ἴπ ΟἶΠ6. οΓά8, οὗ {π6 Κπον]θαρο οἵ τυ αὖ 185 
δορά ἃπᾷ οὐ {86 Ιονϑ ὑπϑυοίου (φρόνησις, ἔρως5). ΟἾ]Υ πμο86 ΠΟ 810 
γισίσοιβ ἴπ [Π18 Ἰαϑῦ σὰν ““ ψγα]}ς τι Οοα᾽ (ΟΡ. χχχιι.). ΔΙγν. 
Ατομου- ΗΙπα Πᾶ5 δὰ ΑΡΡΘΠΑΙΧ οα {Π6 Βα] οὔ Ἡν Β]Οἢ ΤΘΡαν 5 τοααίηρ, 

ἄνευ φιλοσοφίας τε καὶ νοῦ: Κιπά οὗ Ποπαϊαάν5 ΤῸ ““ ῬΒΙ]ΟΒΟΡΪΟ 
το θοίοη.᾽" 

82}. ἄνδρας μετρίους ““ οοοα Ποποβύ πι0Π,᾽᾽ ““ ΟΡΓΠῪ ΟἸ 1 ΖΟη8᾽᾽ - -ἴμο 
Κιπᾶ οὗ ῬΡθορὶθ πὸ υγϑὰν ἴορ-παΐβ πα Ὀ]ΔΟΙς οοαΐβ ὁπ διιπάδν, 

Ὑ ΧΧΧΤΙ. 820. ἀλλ᾽ ἢ τῷ φιλομαθεῖ : ““ ὁχοορῦ ἴο ἤδ6 Ιονϑῖῦ οὗ 
Του πῖπρ',᾽᾿ ὙΠῸ 15 1π ὕπο Πορι ἰὁ ΘΧΡΥΘΒΒΙν 1ΔἀΘη 104 τυ 10} {πὸ ὠιλό- 



110 ῬΗΛΈΡΟ. 

σοφος. ΤῊΘ ἘΠ α86 18 τ ΠΟΥ υ]ογαγὰ : ΠΘΠΟΘ, ἰηϑίθδα οὗ ἀλλ᾽ ἤ, ΒΟΠ6 
τραᾷ ἀλλὰ (86. θέμις ἐστίν) οΥἡ ἄλλῳ ἤ. Τπ {Π6 Ἰαἰΐοη οα86 ἄλλῳ ΜΨ11 ὈῸ 
1π Δρροβιύίοῃι ἰο φιλοσοφήσαντι. 

ὦ ἑταῖρε : 5Β'πρΈΠΑΥ ὑπουρ ἢ ἔνσο ῬΟΥΒΟΤΒ ἃΥῸ Δα γΟΒΒΘΩ͂, 85 ἐπ ὦ φίλε, 
808): οἵ, τοο 77}. 

οὔ τι οἰκοφθορίαν .. . φοβούμενοι : ἐ.6., ἴπ ἔπ Ἰαηραδρ9 οὗ ἰο-δγ, 
ἐς ηρῦ ἴγοτη αὐ1Π1{αγῖδη πιούϊν685.᾽) ΓΗ Ῥοϊπῦ μὰ8 Ὀθ6π ῬΥΘΥΪΟΌΒΙΥ α]18- 
οὐββοᾷ ἴῃ 681), Εἰ, 694 : δι᾽ ἀκολασίαν σεσωφρονίσθαι, ζο. 

ἔπειτα : Τ608115 τούτων ἕνεκα αἴξζον {π6 Ββἰαίθμιθαῦ οὗ {Π6 σϑᾶβοπβ 
ΜΙΝ ἀο ποὺ δοὐπαϊθ ὕΠ6 ῬὨ]]ΟΒΟΡΙΘΥ. 

820). οἷς τι: [π6 τοϊαξῖνθ βαϊβ ἱπ οα86 ΟΠΪΥ μέλει, Ὀπῦ 18 τηδθ ἕο 
ΒΘΥΥ͂Θ 8180 88 {πΠ6 Βα] οὗ ο ζῶσι ἴπ {πμ6 ποχῦ οἸδιδθο; οὗ, 818. 

ἱ σώματι πράττοντες : ““ γΟΥ Πρ [01 {π6 Ὀοᾶν.᾽ ΤΠ ἢγνβὺ ψογὰ 18 
Πα] ουθᾶ, {μ6 βθοοηα 18 Αβι᾽8 οοπήθοθασο ἴου ὑπῃ ΜΚ, πλάττοντες 
(ηιοιελ).), συμ] ἢ Βοιηθ θα! ]οπ5 σοίαϊπ, συϑϑᾶϊηρ' οἰμθν σῶμά τι ΟΥ 
σώματα. [ΑΙ Δ απι, γῸ γα πλάττοντες, ΟΟΙΏΡΑΥΘΒ 1ὐη ΜΉ76).6 
φιεἰέξιεγηγ., 17,106 58ιη1. 

χαίρειν εἰπόντες : Π1{6γ8}]ν, ““ὈΙΔ ΑΙ Πρ 6 γ6]1 ἰο,᾽") ἀπᾶ 80 ““ ἐγ πΐπρ' 
ΟΠ Θἦ᾽Β. ὈΔΟΙΚ ΟΠ, ““ ἀ6ΒΡΙ151πρ".᾽} 

αὐτοῖς : ΡὍΘΒ. Ὀοΐῃ ΜΙ εἰπόντες ἃπα κατὰ ταὐτά: ““ἴο ὑπ 6π,᾽᾽ πὰ 
“Ε [ἢ6 Β8116 ὙὙΑΥ ἃ 8 ὕπο υ ἀο.᾽ 

ΧΧΧΙΤΠΙ, 821). τοῦ εἱργμοῦ τὴν δεινότητα : Τ6411} {π6 Βιθ]θοῦ οὗἉ 
ἐστίν, Ὀὰύ αἰῤταοίαα πο {Π 6 ῬΥΪΠΟΙΡ8] οἰαιιβθ ἃ8 οὈ͵]θοῦ ἴο κατιδοῦσα 
(}γ»οϊορβι8δ). “ΓῊΪΒ 15 ὙΘΥΥ͂ ΘΟΠΊΙΠΟΠ ἴπ Τιαὐϊη ἃπα ΟὙΘΘΙΚ, ΘΒΡΘΟΙ ΠΥ 
ὙὙΉΘΠ. ΘΙΠΡΠΔΒ18 18 ὅο Ὀ6 Ἰα1ἃ οπη {π6 βΒι 7] οὐ οὗ {πΠ6 τϑ]αὐϊνθ οἰδιιβθ. 

ὅτι δι᾽ ἐπιθυμίας ἐστίν. .. τοῦ δεδέσθαι : ““ {18 ΒίτΟΠρ' ἱτη ΡΥ Ἰδοητηοηῦ 
ΑΥΙΒ6Β. ἔγο πὶ ἀθβίσο, 80 ἰπαῦὺ {πΠ6 Ὀοπαβιηδπ πιᾶν ὈΘ τηοϑῦ οὗ 811 ἂπ 
εἰδούξον 1π Ὠ15 θοπαδρ ᾽᾿; ὁ.6., ἀΘΒΊΥ6 ΘΗΒ] αν ΘΒ [Π6 5018] ; Π 9 501] Κπιοννβ 
{Π|8, Δη4, ΘΟΠΒΘα  ΘΠΕ]ν, 1 τ ἀο68 πού Πσηὐ ἀοτνη ἄθβΊΓθ, 10 Π61Ρ8 ἰο πα κ 
1501} Ῥοπα, ποῦ ἦγθϑ. ΟΥΘΡ σπου οὗ {π6 ἢγβδῦ ραυῦ ἂῦθ ἰο αῖκθ 
δι᾿ ἐπιθυμίας ἐστίν (ἸἸΘγᾺ]]ν, “15 Ὁ. νὰν οἱ ἀ65100᾽᾽) ἃ8 ἃ ῬΘυΙΡΏΤΑΒΙ85 
ΟἸΠΘΙ [ῸΓ ἐπιθυμεῖ ΟΥ ἔογ ἐπιθυμεῖται. ἼΠ6 ὡς ἂν μάλιστα ΟἸδιι56 18 
ψΊΊΟΥ51ν ᾿πέουγο θα ἃ8 (1) ΟΡ ββιπρ {π6 ΟὈ]οοῦ οὗ {Π6 ἀθβῖσθ, οὐ (2) 
1Π}68 ΤΠ ΠΠΟΣ ἴῃ Μ ΒΊΟῊ 10 τγουκβ. [Ιπ (1) τα πϑ]αΐθ “" (850) ἐπαῦ ᾽᾽ δ8 1 ὡς 
ὍΘΥΘ ὥστε ἄν; 1π (2) ““1π Ψ ἜΙΟΝ ο8856,᾽ 

τοῦ δεδέσθαι : ΟΥΙΠΑΥῪ σΘηϊἑνο αὐΐου ἃ ποὰη. Τῇ {π6 ΜΚ, τῷ ὈῸ 
τοίαϊπϑά, {π6 ἀαύνο ρῸΘΒ νι {Π6 ῬΥΘΡΟΒΙ ΟΙ 1π ξυλλήπτωρ. 

894. ὅπερ οὖν λέγω, γιγνώσκουσι : τοροαΐβ ἐπ γιγνώσκουσι οἵ 82} ; 
τϑολριύα]αΐθβ ὕΠ86. θαι ]ον ρατύ οὐ {Π18 Ἰοπρ' βαπίθποθ 82})--898, ψ μο ἢ 
ηιι8ὲ ὍΘ ῬΤΟΙΧΘΗ τπιρ 1π {γἈ ΠΒ]αοη. ΓΘ ῬΥΙΠΟΙ͂ΡΆ] νΘΥῸ 18 γιγνώσκουσι; 
ἄονπ ἴο {πΠ6 οπα οὗ 821) ἀθβουῖθθϑ ὑπ 6 οοπαϊ]ο0η οἵ {Π6 508] ἃ8 ορβουνϑᾶ 
ὈΥ ῬΕΠΙΟΒΟΡῊΥ ; {}158 15. Βα πητηθα τπιρ 'ἰπ οὕτω ἔχουσαν τὴν ψυχήν (894). 
Τπ παραμυθεῖται ἃπα ἐπιχειρεῖ 7 ἍΤΘ ἰο]ἃ ΠΑΡ ΡΕΠΟΒΟΡΗΥ ἄοο685; ἰπ 
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ἐνδεικνυμένη, πείθουσα, ἃπιἃ παρακελευομένη Ἰονν 1ύ ἀ068 10, ΤᾺΘ 1πῆπη|]- 
ὑἶνοβ ξυλλέγεσθαι, ἀθροίζεσθαι, πιστεύειν, πα ἡγεῖσθαι ἀΘρ6 Πα ο΄ παρα- 
κελευομένη ; χρῆσθαι ἀΘρε6π48 ὁπ ἀνάγκη, ἃπα εἶναι ὁπ. ἡγεῖσθαι. 

πείθουσα δὲ κιτιλ, : ““ ῬΡΟΥΙΒαΔαΙΠρ' ΠΟΙ ἴο τι πάταν ἔχου ὑπ θῖν 7115- 
αἸοΌΟΙ,, ἃ 5 ἴδ᾽ ἃ8 ΒΠη6 18 ποῦ ΘΟΙΠΡ6]]16α ἴο τη κθ 80 οὗὨ {μθιη.᾽᾽ μή: 
ΘΘΠΟΙΙΟ 186. 

αὐτὴν αὑτῇ . .. αὐτὴ καθ᾽ αὑτήν : Οὔϑογνο [Π9 Φοουτη πα] ῖοη ἰο δᾶ 
ἴογοθ ἴο {π6 δχῃοσγίαθιομ ἴῃ !ἀνοὺν οὗ 1βοϊαύΐοη. ΕῸΣ {Π6 86 οὗ αὐτή 
οὗ, Παδὖ οὗ ἐ,86 ἴῃ Τιαὐϊ, ἃ 5 1π 286 80 σίαίὶο οροϊαϊέ. 

888. δι᾽ ἄλλων : ““ΌΥ οὔοι πηθϑη8,᾽" ἐ.6., οὗ [Π6 5θη808, ἐν ἄλλοις 
ὃν ἄλλο: ““ ναγυπρ' ἢ γαυνίηρ ΘοπαΙ[10}8.7 

εἶναι δὲ τὸ μὲν κιτιλ, : “(5.0 ῃ} ἃ Π1πρ' ὈΘΙΟΠ ΡΒ. ὅο 8 Ῥϑυοθρθ! 016 
δ.Πα ν]51016 τνου]Ἱα.᾽; 

οὐδὲν τοσοῦτον : τοσοῦτον (065 Ποὺ ΠΟΥ ΘΧΡΥΘΒ5 ρΥθαύμ 655 Ὀαὖ 110{016- 
ΤΙΘ58, 85. ζα)ιέι2, ΒΟΙΠΘΌΙΩΘΒ 065 1ῃη Τιαίη, ΤΎΔΗΒΙαίθ, “' ἀοεῈ5. ποῦ 
1167 61 ΒΆΤΟΥ ΒΟἢ ΠδΥΤη ἃ8 ΟΠ6 τηϊοὖ ὑΠ1η]ς,᾽᾽ ἄο. 

οἷον : ““48 ἴον 1ηϑίδποθ᾽᾽ ΤΉΘΒΘ 81 Θχϑηρ] 68 οὐ {86 6ν115 ὙΒΊΟΗ 
ΒοΘΙὴ ρυθαῦ ἴο {Π6 μέτριοι ἄνδρες, Ὀπύὺ ο {Π6 ῬΙ]ΟΒΟΡΙΘΡ Β66πὶ Πρ 
οοηρατοα πῃ {Πη6 πάντων μέγιστον κακόν ἀΘΒου θα Ὀθ]ον. 

8960. ἐπί τῳ: ““ δὖ 8οηιοίἼλγηγ." ΤΠ ρυθαίοϑῦ ουἹ] 15. Π6 τηϊβύα κα οἵ 
{Π]π]κῖπρ' ὑπαῦ {Π6 τϑα]ῦν ἀπα ὑχαῦῃ οὗἨ {Π1Πρ5 15 Ῥγυορουψοπαίθ ἰο {Π6 
1η θηβιὺν οὗ [66 11πρ' ΠΟῪ οαα86. 

891). προσηλοῖ. .. καὶ προσπερόνᾳ: ἔτΌτη ἦλος ("αἱ]) ἃπα περόνη 
(γὲγι 47) α δγοοο!), γοβρθούνϑι νυ. 

ὁμοδοξεῖν τῷ σώματι: σώματι ἀαίϊνο οπ δοοοιιηῦ οὗ ὅμο--ἀαὐνγο οὗ 
ΤΘΒΘΙῚ ὈΪΔΠΟΘ. 

ὁμότροπός τε καὶ ὁμότροφος : ““Ππᾶνθ {Π6 βϑτη0 τη 8. ἃπα τηδῃ- 
ΠΟΙΒ᾿᾽᾿᾽; Δ ΘΧΘΙΏΡΙΘ Οὗ μα)" ο᾽) 51. 

ἀναπλέα : [115 ζοταϊπῖπ6 ἤοστη οἱ ἃ Θοιηρουπᾶ οἱ πλέως 18 Τοπῖο, δπᾶ 
15 ΤΆΤΘ 1 Αὐο. ἘῸΣ {8 τηθαηϊηρσ,, οὗ, 674, ποΐθ. 

ὥσπερ σπειρομένη ἐμφύεσθαι: ““ΘὙΎΟΥΒ ἀρ ΪΠ ΔΒ 1 βοντι.᾽ἢ 

83). ἄμοιρος τῆς... συνουσίας : ἴῸΥ {18 σ᾿ πΊ νο οὗἩ ΔΌΪΑΙΟΤ αἴθου 
δαἀ]θούῦϊνοβ οοιηρουπᾶθα πὶ {Π6 ρῥυϊναύννθ α, 5866 α. ᾧ 180; οἵ, 
ἄγευστος κακῶν. 

ΧΧΧΤΙΨ, οὐχ ὧν οἱ πόλλοι ἕνεκά φασιν : 56. κόσμιοι εἶναι καὶ 
ἀνδρεῖοι, .6., ὈΘοατιΒ6 ΠΟΥ ἸτπΟν {Π|6 Θὕθυ ΗΠ] ΓΘβι]}5 οὗ νἱοθ, ποῦ Ὀθοδιιβο 
ΠΟΥ θαι 108 ᾿πηπηθαϊαίθ αἰβααναπίαροβ; οἵ. ΟΠαρ. ΧΙ. 
ἢ σὺ οἴει ; 80, ““παὖ {Π9 ῬΟΡυΪΆΤ ὙἹΟΥ͂Σ 15 το ὐ Γ᾽ 

84Α. ἑαυτὴν λύειν : εἁυτήν τοί γ5 ὈΔοΙΪς [ο {Π0 βοιι] οὔ {Π|6 ῬἘ]]ΟΒΟΡΒΘΣ, 
ἴο ψ ΒΙΟΝ 4180 {πὸ ΤΟ]]οννπρ αὐτήν ἃπα εὰυτήν το ἴθι, ἐκείνης πιΘΘΠ11 6’ 
φιλοσοφίᾳ. 
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ἀνήνυτον ἔργον . . . μεταχειριζομένην : ““ἀηα 850 πηᾶῖτθ {Π6 στους οὗ 
ῬΒΠΟΒΟΡΩΥ οὐ ποηθ οἴοοῦ--- τυθανὶπρ' ἃ [τἰπα οὗ ῬΘΠΘΙΟΡΘ᾽Β ψΘῸ {89 
ΤΘΥΘΙΒΘ ὰγ.᾽ ΔΥΠ {Π15 τοδᾶϊηρ, ὕΠπ6 Ῥαυῦο1}0}1]0 ἈΡΎΘ65 ἱ “010 
508],᾽ δηα Πηνελόπης ἀρροπαϑ οη ἱστόν, ὑπουρἢ. Ῥτγοῦ. αθά 08 ΤηΔ]ς68 10 
ΘΟΥΘΙΠΘα Ὀγ ἐναντίως. Τῇ {86 ΔΙ55. μεταχειριζομένης ὍΘ τοίαϊποᾶ, 
ὑγαηβ]αῦθ, “Κ Ρουζοστη 0Π6 Δθοχύϊνθ ἰαϑ]ὶς οὗ Ῥθπθ]ορ9 ῈΟ ψνονθ, ζτο.᾽ 
ἐναντίω: : Ὀοοαιιθθ ῃ 6 5ὅ'ο.] τυϑᾶνοβ πα ὑϑυθᾶνθϑθ ὑπ ψΘῸ Οὗ 8βῖη 
ψ ΒΊΟἢ ῬΉΠ]ΟΒΟΡΗΨ ὉΠΤΆΥΘ]5. 

γαλήνην : “ἃ ΟΔ]τη,᾽᾽ “Ἢ τοϑριύθ᾽᾿᾽; τηθίδρῃμου ἴτοτὰ ὑμ6 ψϑαῦδον, 
τούτων Υϑίουυϊηρ' ἴο ᾧΠ6 Ῥ]ΘΆΒασΟΒ 8 πα ῬΔ1ΠΒ ΨΏΙΟΩ τϑρυθϑθηῦ 0 
ΒΙΟΥΙΩΥ τη 5 ὑπαῦ ἰοβ8 {Π6 5οὰ]. 

ἀεὶ ἐν τούτῳ οὖσα : ““ἀθνοίεοα ὑποτοίο ᾽᾽; οὗ, πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ 
ἣν, 840, ὅπα ἩΙΘΟΘ᾽ Β ἐοίιδ 7) ἐ{{18. 

τὸ ἀδόξαστον : ““{Π6 ΔΌΒοΙαἰθ᾽"; 11Ὁ., ““ὑπμαῦ ΒΙΟΙ 18 ποῦ ἃ τηδύξοσ 
Οὗ ΟρΙπΐοπ, ἃπηα 80 15 οουίαϊη.᾽᾽ 1π {6 7 θριδίϊο δόξα δια ἐπιστήμη 
ΔΥΘ μ6 ΤΔου 98. ΒΘΥΘΌν {886 μου] οὗ β56η86 δηᾶ {86 1468] σψου]Ἱᾶ 
ΧΟΡ ΘΟ γΘΙΥ 16 ΔΡΡΥΘμπαθᾶ. 

ὅπως μή: τηᾶγ οἰὕμπου Ὀ6 ηαΐ (““ ὑπαῦ 1 τλὰν ποῦ ᾽᾽), ἱπ ΒΊΟΝ οᾶ86 
10 15 Θροχϑρϑύϊοαὶ ἴο ταῦτά γε, ΟΥ̓ Ὀ6 ὑαίζοη σι ἢ φοβηθῇ (“ Ιοϑὺ 10 θ6᾽}). 
ΤῊ Ἰαύον 18. ΠΊΟΤΘ ῬΤΟΌΔΌΙ]Θ, 85 10 τη ]κ6 5 {Π 0 ΔΏΒΥΤΟΣ ἕο ΟΘΌ68᾽ ΟὈ͵]60- 
ΟΠ. ἰπ 7Τ0Α. ποῦ ροϊπίθα. ἘῸΣ {πθθθ ὕνο 1808 οἵ ὅπως μή, 5660 
Οα. δ 216, 217. 

ΧΧΧΥ. 8406. πρὸς τῷ εἰρημένῳ λόγῳ ἣν: ““νγὰ8 ψΙΔΡΡΘα ἃ ἴῃ 
{88 ΤΟΥΘΡΌΪΠρ' αΙΒΟΊΒΒΙΟΙ.᾽" 

ὡς ἰδεῖν ἐφαίνετο : ““ 8.8 [ἊΣ ἃ5 Οοὐ]ἃ ὈΘ 566η.᾽) Α Ρ]θοπαβύϊο Θχρυθβ- 
Β10Π, Π|κ6 ὡς ὁρᾶν ἐφαίνετο ἴῃ Ἔπαν. Ποραοῖ. 1} αἱ). Σ Ἰιῦθγα  ν, δ ταθδῃ8 
“ἃ. ΒῸ Βθθιηθα ἴο ἸΟΟΙΚ οπ, ἡπαρΊηρ' ὈΥ͂ ΔΡΘΑΤΆΠΟΘΒ.᾽" 

μῶν μή; ““νῇαῦ γγχὸ Βᾶνθ βαϊἃ ἀοθβ ποῦ... ἄοοθ8 10 ᾽᾽ μῶν μή; ΞΞ 
γι, Ὁ μῶν οὔ ; -- ΠοΉη6 Ὁ μῶν 15 ἃ ἸοΥο σοηὐγδούϊοι [ῸΓ μὴ οὖν. : 

ὑποψίας καὶ ἀντιλαβάς : ““ ἀοιιυ{8 πα ΟὈ]οἰϊ01Π5.᾽ ἀντιλαβή (οἴ. 
ἀντίληψις ἴῃ 8714, ἀντιλομβάνεται ἴῃ 88), 15. ἃ τηθίδα ρῃο" τόση {ῃ6 
Ὑ ΘΒ Πρ- Πρ; 110., “ἃ ΡῬΙᾶο8 ἴο οαἴοῃ πο]ὰ οὗ ἕο ἐπὶρ δὴ δᾶγογ- 
ΕΔΥΥ.᾽; 

οὐδὲν λέγω : “41 ΠοΙά τὴν ἰοπρτιθ ᾿᾿; δ8Π ΘΧΡΥΘΑΒΙΟΙ. οὗ ΔΡΟΙΟΡῪ ἴον [ἢ 6 
Ἰηὐθυυπαρύϊοη, αὐἰΐο 1 Πθυοπῦ ἔσο 06 τι86 οὗ οὐδὲν λέγειν οομηπιοη θα 
οη ἴῃ 760}. 

αὐτοί -- εἴγο : “4 ΟὗὨ γοτ οὐ δοοογᾷ.᾽" ΟΥ̓ΠΟΥ π1568 1π 680, 784. 

84}. φαίνεται βέλτιον ἂν λεχθῆναι : ““ οου]ὰ μανθ Ὀθθπ Ὀϑύξον ραΐ.᾽). 
ΤΕ{μ6 ἄν θ6 οχηϊ θα, ἃ8 ἴῃ ἐμ6 δι ϑ., 86 πῆ πη1ἶγ8 τηπβὺ 6 ἀβοσϊϑᾷ ἃ 
αϊοέα ἐἶν6 ἕογοθ, ““ ηλδέ Ὀθ βΒα14.᾽᾽ (644: 68.) 

καὶ ὅς ; ἀθηηοπδίχα  γθ, ἃ5 ἴῃ ἢ δ᾽ ὅς, 788, ζο. 
᾿ βαβαί: 1μαδϊη μαραθ ! ἃτι ΘΧΡυ βίοι οὐ βιγρυ86--- “Ὑ7ὦᾧ6Ι11 πουον "ἢ 
ἢ που: ““ ΒΌΓΤΟΙΥ, τη θη Κ8.᾽ ᾿ 
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84Π|. διάκειμαι : [Ἀ]τοΠ ὈΥ ΒΟΙῚΘ ἃ5 Βαθ] ποῦϊνο (ἡ ῖο σου] 6 
διακέημαι), Ὀὰὺ 18 ΤΠΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἱπαϊοαύϊνθ. "ἦς ΟΡῸΒ. οἱ ἴθασϊπρ,, 
Το] ονοα Ὀγ μή τι ὑπ Ἰπαϊοαύγθ, ΘΧΡΥΘΒ5 ἃ ἸΓΟΏ10841] ἀοαῦ οὗ νμδΐ 
[Π6 τηϊηα 18 ΤΘΆ1]]1}ν βαγθ.᾽ (διαφιοϊοῖ.) ὅθ ἴοο οὐ 11}. Τὺ 15 ρᾶῦ- 
ἘἸΟΌΪ]ΑΥΥ ΔΡΡτυορτιαΐθ μΠΟσΘ. ΘΙ ΠΊΤηΪα 5. Ππδα ΘΧΡΥΘΒΒοα ἃ ἴθαγ--- μή σοι 
ἀηδὲς ἢ : Θοογαύοθβ ῬΘΗΟΙΥ ΤΌΡΙΌΥΘΒ ὕΠ6 1" ἱπ Ὀ} }1ὺ ὕο ἀπ ογβία πα ὨΪ5 
Ῥγδδθηῦ ΟΠ ΘΟΥ Ὰ]Π688. 

τὴν μαντικήν : δοοιιϑαύνθ οὗ τοϑροοῦ. ΤῊὴΘ βσὰμ νγὰβ 0Π6 Ὀϊτα οὗ 
ἌΡοΙ]ο, {π ὅοα οὗ Τλρμὖ ; [Π6 τἄνθη. ννὰβ Π18 ἃ8 ὑμ6 Τ)βίχσογευ. “ΓΠ6 
πούϊοῃ οὗ ““ τη κῖπρ' ἃ Βυ 8} -Π1Κ6 6πα, [ααϊηρ' 1 τητιβῖο ἢ Πὰ5Β. ῬΟΟΟΠΊΘ ἃ 
ΟΟΙΩΙΠΟΠΡΪΔΟΘ οἵ ροούσυ. ΟἿ, ΟΠ ΒΟ Π᾽ 5 ροθιη, “ΤΠ 6 Ὠγίηρ ϑινδη,᾽" 

861. παρὰ τὸν θεόν : οὗ. ἀῦονο, 690), Τὺ. 
τοῦ θανάτου καὶ τῶν κύκνων : ΠιΔΥ Οἰ ΠΟΥ 6. ἰδῖκθη ἃ8 ΘΙ 68 

ΘΌνΘΥΠμΘα ὈΥ καταψεύδονται, ““ΞροαΪς 71Ἀ]56]ν οἵ (α. ὁ 171), οὐ {88 
Ἐγβδὺ βρϑηϊῦνθ Τὰν ΟῸ νυ} δέος, πα {Π6 καί ὈΘ [Δ Ί.Θ ἢ ἃ8. ΘΙΩ ΡΠ ΒΙΖΙ ΠΡ 
{Π6 γϑιὺ ; ““ΡῸ 80 ζὰν ἃ5 ἴο οΔ] τη ηϊαῦθ ᾧῃ9 Βτν8118.᾽} 

θρηνοῦντας. .. ἐξάδειν : ““ 5Ιηρ' ἃ αἸΤρῸ εὖ {Π61: ἀθαίῃ ᾽᾿; {Π6 Ἰάθα 15 
αγίπρ' αἰοαν (ΟΥ̓ 007} τη τηυβΊο. 

ῥιγοῖ: ῥυγῷ Β661ὴ5 {Π6 τη ὙῸ οογγοοῦ Αὐὔϊο ΤΙ͂ΟΥπὶ ἴον. ἐῃ8 Βα] αποῦϊνθ. 
ἥ τε ἀηδὼν καὶ χελιδὼν καὶ ὁ ἔποψ : ““ ΠΙΡ  ΠΠΡΆ]6, Βνγ 8110 ν᾽, ΠΟΟΡΟΘ." 

Νοῖθ {παῦ 916 ἃ.[1016 ἀο65 ἴον Ὀούῃ {π6 ἢγϑῦ ὕνο ποιηϑ, Ὀθὶηρ' 8110 
ΤοΟΠΊ]Π]Π6. 

ἂ δή φασι: ““ΠΙΟΝ ὑπον βαν᾽ἦ) {π6 1041105 ρίνιπο {Π6 ἔογχοθ οὗ 
δή. 6 πϑαΐθυ 15 τπιϑθα 1 ΓΘΙΈΤΘΠΟΘ ὕο ὄρνεον Δ ΌΟΥΘ. 

868. τὰ ἐν “Αιδου ἀγαθὰ ᾷἄδουσι : ἃποίΠοΥ ρὰη οἡ !Αἰδου, θαῦ 1655 
ΒΙρ τ ϊΠοαηῦ ὑπαῃ {Ππαῦ 1π 801), ΠΟΤ 866 ποίο. 

ὁμόδουλοςξ : τοραταθα 116 ἱερός ὈΘΙΟΥ ἃ5 ἃ ποῦ Πα 80 ζα]τίηρ᾽ ἃ 
δοητνο, ποῦ ἃ ἀδίϊνο, αἰθου 10. 

ἱερὸς τοῦ αὐτοῦ θεοῦ : ϑοοταύεοβ. τορανἀοα Πϊτη561[ 45. Δ. Ρ0]1]0᾽8, Ὀούῃ 
(1) 88 πὸ οοά ψῆο μεὰ βαϊᾷ Ὀγ {Π8 πηοὰσῃ οὗ Π18 Ῥγ θϑίθϑϑ αὖ Τ)]ΡῺ] 
{ῃπαῦ ΠΘ τῦὰϑ {Π|ὸ νβοϑθῦ οὐ τηθῃ, ἃπα παα {1|ππ|5 (5 ϑοογαίοβ ΘΧ Ό]Ά1Π5 1 
{Π6 4ροΐογν) οἴνϑη Ὠ1Π ἃ8 Π15. 11{6᾽8. οοοπραύοη {Π6 ἰα5ὶς οὗ Βῃονῖηρ' 
ΟΥΠΘΥΒ {ΠΟΥ ἸΘΠΟΤΆΠΟΘ; ἀπα (2) ΘΒΡΘΟΙΆΠ]Υ ἢ 815. ἄθαθῃ -ααν, ““ ψ θη. 
ΤΊΘΠ Δ1Ὸ τηοϑῦ ϑνοηῦ 0 ῬΌβ5035 ΑΡΟ]]Ο᾽8 ρ ῦ οὗ ργόρῆθονυ. 

οὐ χεῖρον... ἔχειν : ““ ἴῃ {π0 Ῥγορμοίϊο ἃτῦ 1 ΠδνθΘ ΤΠΌΤῚ ΤῊΥ τηδβίου, 1 
τὴ ΠῸ ΨΗ1ῦ 1058 ΜΟΥ ΠΥ ὑπ 8η ὑπ γ ̓᾿; χεῖρον ἔχειν ὈΘΙΠΡ' [Π6 τι8} τι88 
οὗ ἔχω ἰο ΘΧΡΙΟἙ5 ΘΟΠ αἸ0π. ΟἸΠΘΥΒ τοδα χείρον᾽ (ΟΥ οΘοπύγδοϊοα χείρω) : 
“Πα 1 Πᾶνο ἔγοπὶ ΤῊΥ Ππηαβίου 06 οἱ οὗ Ῥγόρῆοου ποῦ ΠΙΌΤΙΟΥ ἴο 
[Πθπῃ᾽"---ῦν δγαοηγίογυ ἴον τῆς ἐκείνων, ““Ὁ}ι61108.᾽} 

ἕως ᾿Αθηναίων ἐῶσιν ἄνδρες ἕνδεκα : ἴογ {Π0 Δ]] 5101, 566 ΔΈΟνΘ οἡ 
ὅϑ80. ἕως Ὁ 1561} 15 δοιηθννῃαῦ ἀππβαα] τυ ἢ ὑπ Βα] απ ούϊνθ (860 
αῦονο, οη 5915), θπῦ ΘΧΡΥΟΑΒΘΒ Μ00}} ΘποτιρῚ. {Π6 1Ππη16α {]τη6 αὖ ἀ1βροδὰ]. 
Μδην, ΠΟΎΤΘΥΘΥ, ᾿ηϑογῦ ἄν, Β0Π16 4150 οἷ, ἴο τη κ6 {Π0 βθῃηΐθπμος ΘΟΠΪΌΥΊῚ 
ἴο Θ,ΔΙΩΠΊΔ 108] ΤῸ]Θ5 ; ΟὔΠΘΙΒ (Ὀθύ6᾽) Τοραγα ἐῶσιν 88 Ἰπαϊ]ραξῖγο, 
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8ῦ0. τὸ μὲν σαφὲς εἰδέναν ἐν τῷ νῦν βίῳ : οἵ. ΞἸΤατηἾ45᾽ ἀουθὑ  ]Π058 
ἷπ 1074. ΓΘ ᾿τηροβϑι 1Π1γ οὗ ζηοιοὶηφ 81] σοι] θυ ᾿π 9Π6 116 πὴ 
γγὰ5 ἴῃ ἴαοῦ ὁπ οἵ ΡῬ]αίο᾽Β (ἴσως ὥσπερ καὶ σοί) ΟμἸΘΥ πα ποθτηθηΐβ. ἴο 
ῬΘΙΙΘνΘ ἴῃ Π6 οομδπιιοα οχιβίαποο οὐ Π8 501] δἱῦπου 1π ὈΟᾶΥ, ἕο Υ 
Ῥοάγ, ΟΥ ΘΙβθσμοσθ. Τύ γνγα8 Π1Β ΟΠ]Υ ΜΜΑΥ ἴο Θβοᾶρθ οαὖ οὗ ΧΟΠΟΡΠΔΠΘ8᾽ 
ΟΥῪ Οἱ ἀρβραῖυ :-- 

δόκος δ᾽ ἐπὶ πᾶσι τέτυκται. 

μὴ οὐχί: {Π15 15. ἃ βοιηθυῃμαῦ βἰσαϊηθᾶ θχᾶτηρ]θ οὗ {Π6 86 ρἴγθῃ ἴῃ 
α. αὶ 280, 7, πουρὴῆ μαλθακοῦ εἶναι ἀνδρός 18 ΟΠΙΥ ἃ ΒΘΠ11-ΠΘρ  γ9 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ (-Ξ πη ου  ). 

καὶ μὴ προαφίστασθαι : {8158 ΤηΔ]Κ6 8 ΠΟΙΒΘΗΒΘ 11 [Ά Κ6 1, ἃ8 10 ΙΟΟΚΒ, ἃ 8 
ΒΙΤΏΡΙΥ οο-ογταϊηαύθ 1 ὑπ 8 Ῥυθνὶουβ ἱηῆηϊύνθ. Τῦ τη Ὀ6 τορασαθα 
ἃ8. (1) Ῥαγηιῃθίϊο, Ῥϑίηρ' δαυϊναϊοηῦ ἰο μὴ προαφισταμένους ; ΟΥ (2) 
ποραύινθα Ὅν {(Π6 Ῥχγϑνίουιβ μὴ οὐχί: ““ποῦ ἴο ποῦ Ἰοᾶγθ Οἵ ,᾽᾽ ΞΞ ""ἴο 
ἀοβιβϑύ.)} 

πρὶν ἂν. .. ἀπείπῃ : “ἰαἰπίβ᾽᾽; οἷ. ΟἿΣ ῬΏγχαΒο, “ἐβυσθαν ΟἹ .᾽ ἘῸΣ 
πρὶν ἄν, 8006 α. ῥὺ 289, 2440. μαλθακοῦ ἀνδρός : ῥγοάϊοαῦν 6, ΟΥ̓ 
ῬΟΒΒΌΞΒΙνΘ, ρϑηϊόῖνο, α΄. ὁ 109. εἶναι : ἀΘΡΘ6Πα8 οη δοκεῖ, ἢν 11Π68 ΔΌΟΥ͂Θ. 

ἢ μαθεῖν... ἢ εὑρεῖν : {π6 ἴοτιν ΔΙ ΓΘ παὐνθϑ βθθῖα ἴο Ὀ6 (1) ἴο Ἰθᾶτῃ 
1Π6 ΓΡαΓ ἔγοπι οἴμοσβ, (2) ἰο ἢπὰ 10 οαὖ ἴον οπϑβο]ῦ, (8) ἕο ἰδκθ πὸ 
πθαγχοϑῦ ΔΡρτοχὶ πη οι ὑμουθύο δπιοηρϑῦ τηθη, (4) ἴο δοοορῦ βοιηθ αϊνὶπθ 
Τηθβϑϑᾶρθ. ΤῸ Ιπητηἶα8, {π6 ΔΙ γϑίιο, {Π6 ξουυῦῃ Βθοτβ ὅπ Ὀοβύ, πα ΠΘ 
ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ΠΙΤΉ56]} ΔΟΟΟΤαΙΠΡῚΥ : δεῖν διαπράξασθαι ὁπ6 οἵ ἐπ6 ἢγδὺ ὕΠγ60 
εἰ μή τις δύναιτο, ζο. 

εἰ ταῦτ᾽ ἀδύνατον : ΟὈΞΕΙΥΘ 016 ΒΙΠρΡΊΪΑΥ δα]θοῦϊνϑ πὶ ὑΠ6 Ῥυθαϊοαΐθ. 

861). ἐπὶ τούτου... διαπλεῦσαι τὸν βίον : ““ἴο ΘηθαΥ]ς ὁπ. (18, 
1Π|ΚΘ Οη6 ὙΊΟ Θηοοιηΐουβ ἀΔΠΡῸΣ ὁ. ἃ ταὶ, ἃπα {πππ8 ἐο 5811 γα ρἢ 
Τιῖθο 

ἢ λόγου θείου τινός : 11 {π|85 ““ ἀἰνῖπθ πιθΒΒαρῸ ἢ 15. 086 “ὁ ΒΙΓΟΠΡῈΓ 
ΘΟΠΥΘΥ Δ ΠΟΘ᾽ ᾽ πηθϑηῦ, ἤ τηιιϑὺ θ6 οὐ θα, ἃ5 ἤ -- ατξ, ποῦ τοὶ » ἴπ οὐ ποὺ 
ψΟΥᾺβΒ, 1ὖ ᾿πὐχοάποθθ Δη αἰέογγαίο {ΠῚ πο’, ποῦ ΤΊΘΤΟΙΥ δῃ ἃ] ουπαίϊνθ 
ΘΧΡΤΟΒΒΙΟΙ. ΟΥ ΒΥΠΟΠΥΤΙΙ. 

πρὸς ἐμαυτὸν καὶ πρὸς τόνδε: ὑπ6 ἔγγο ὈΤΟΥΠΘΥΒ ὙγΟΤῸ ἔα] τ Πρ’ ΟΥ̓́ΘῚ 
ὑπ οῖν αἸΠΟα]{195 1ῃ 840, 

ΧΧΧΎΥΙ. 8568). ἡ δή: “ἴῃ {μαῦ, ψγοῦ Ἰτπονν, ὁΠ6 τηϊρ ῦ,᾽) ζο. 

τὸν αὐτὸν τοῦτον λόγον : 80. ἃ5 ἴη 808, 
ἡρμοσμένη : ““ νγ 8]1-[πποᾶ.᾽) ξύνθετα : ““ οΘοτηροβιίθ.᾽" 

86Α. ἐπειδὰν οὖν ἢ κατάξῃ: {ποῖ 18 ΠῸ ῬΙΌΡΟΙ ΔΡΟΟΒῚΒ8 ὅο {18 
Βοπΐοποθ, Ῥπύῦ (ῃ6 τηθϑηϊηρ᾽ 18. ΟΙΘΑΤ Θπορἢ. ΑΒ ἴῃ 80}), {Π9 ΒΡΘΆΚΚΟΥ 
ὙΠ οΥΒ Οἱ ᾿πΐο ἀπ ]1Ποαύϊομ, ἅμ ΟΟμ68. ῬΔΟΙς ἐο {π6 Ροϊηῦ ἴπ ὅρα 
οὖν πρὸς τοῦτον τὸν λόγον, 860ὴ. κατάξῃ : ἴτοπι κατάγνυμι. ἄν ΜΙ 
ἰθιη ρου] Ῥανῦ010. ἃπᾶὰ δογὶβύ βι] απούϊνθ, 85 ποίθα Ὀθίοσθ, -- [μα ]η 
{ὰΐατο Ῥου Γθοῦ, 



ΚΌΤΕΒ, 860---86Ε. 118 

διισχυρίζοιτο. .. ὥσπερ σύ : ““Ἰπ5]5ῦ ΟΠ. [8 βᾶτηξ ἃγρ᾿υπιοηῦ ἃ8 γοὰ 
ἀο.᾽ ΟὔΒβοσνθ {Π6 868 οὗ ὥσπερ ἰπδίοδα οὗ καί αἴξοῦ τῷ αὐτῷ. 

οὐδεμία γὰρ μηχανὴ... . ἀπολομένην : ΡαΓΟΠηἐ ΘΙ Ϊο, 0Π 8. ΘηϑαΪΠρ' 
ἀλλὰ φαίη ὐοβμῳ Δ|κὸ διισχυρίζοιτο, ΘΟνΘΙΠΘα ὈΥ εἰ, 5. 18. Βῆονη. ὈΥ 
[Π6 ΔΌΒΘΠΟΘ οὗ ἄν. ΑΥο αϑδίη σοῦ ἃ ἰπαὰ οὗ ἃροάοβιίβ 'π 861. γάρ ἴπ 
[18 οδ86 ἄοββ ποὺ βρῖνθ ἃ χϑᾶβοῃ [Ὁ ἃ ῬΓΘΥΙΟῚΒ Ἀβϑουίοη, θαῦ ΕΠΟν 8 
ΠΥ ὑμπαῦ γΏ]ΟῊ 10]]Ο 8 158 ποὺ πηθηθϊοπθα Ὀθίοσθ, 1 (Π6 ΤιαΌ]η ἡ λι. 

διερρωγυιῶν τῶν χορδῶν: ““ὙΠΟη [Πμ6 ΟΠοΣαΒ. ΔΥΘ ΘΟΠΊΡ] οὗο] ν᾽ 
ὈτΌΚΘη.᾽" ΤΠ6 ρουΐθοῦ ἀθπούπρ' Ππθ σΟΠΊΡ]ούθ 685 οὗ {Π6 δοίϊομι, ἂπὰ 
[Π6 Θομ δ πᾶ π06 οὗ {868 τοβα]ῦ. 

δμοφνῆ τε καὶ ξυγγενῆ : ““ οὗ {Π6 Βάπ16 παΐαγο πᾶ Κη π]}.᾽} 

86}. καὶ γὰρ οὖν : γεοῦ Δἀποίῃ 8} ῬΔυθη [ἢ 6818. 
ὑπολαμβάνομεν : 10 18 ποῦ αΐ8 ΟΙθαν ὙΠῸ {Π6 ““ γγὸ ᾽᾽ 816. ΤΥ Π1Ϊὰ 8 

ἃηα ΟΘΌ68 ὑγ6 10, 11 δηγύμιπρ', ΡΥ ΠΔΡΌΤΘΔΠ8; Ὀπῦ {Π6 ποίϊοιι ὑπαῦ {ἢ 8 
Β011] νγὰ8 ἁρμονία τις (800) Β66Πη8 ἴο ᾿ᾶνϑ Ῥθθη ποὺ Ῥυίπαρογθαη ὑπΐ 
ἘΠοαΐο. 1 νψγὰβ ἃ Ῥορι αν Ὀο]ιοΥ (οἷ. 881), 920)), “ἃ Β6πλ] -Ῥοοῦϊο 
τηθίδα ΠΟΥ 1 Ο᾿, ὑπο ρ ἢ. ΒΟΥ  ΙΟΘΔΌ]Ο ἃ5 δη 11] δύγα οι, 15. 10 6] 1οἸδοιιβ 
ἃ 5 ἃ ἀϑηπη,1οη.᾽ (α 64 65.)ὺ “ΤὴΘ ποτὰ ἁρμονία 185. ΘΘΠΘΙΆΙΠ]Υ τιϑϑα {5 
ἀοποίθ ἃ ΒΒ ΟΘΟΒΒΙΟΙ Οἵ ΓΤ 5104] ἰοπε8, ποῦ {Π61} ΒΙ πη] ἀπ Θοῖ5. ἀοοοτα 
(συμφωνία), ἃ8 ἨΘΓΘ.᾽ (Ατομου-ΗΙπά.) 

ἐντεταμένου . .. καὶ συνεχομένου : ““Ῥουπα {ϊρληῦ πα Πο]4 [ο- 
σοίμον." 

800. τὴν μὲν ψυχήν ... ἀπολώλεναι : ““{Π6 500] τηϊϑὺ πθεᾶϑβ 
βίσα ον υ ῬΘΥΊΒῊ.᾽᾽ 

καίπερ οὖσαν θειοτάτην : ποΐθ καίπερ ΑἸ]Ἰπιοϑῦ ἱπνΑΥ Δ Ὁ]. ἰα Κ6 8. ἃ 
ῬΑΥΊΙΟΙΡΙ6, ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΟΣ ἀπάογβίοοα ; οὗ, ἅτε. 

τὰ λείψανα : ““{Π|6 ΤΘΙλΔΙ 5 ̓᾽ (λείπω). 
ἕως ἂν ἢ κατακαυθῇ ἢ κατασαπῇ : ““ὉΠη11] Ὁ θ6 Ῥαγπῦ τ ΟΥ αἰξουν 

ἀροαγοα.᾽ Νοῖο {Π6 ἔοτοθ οἵ κατα ; [Ὁ ἕως ἄν, 886 οη ὅ9]". 

ΧΧΧΥΤΠΙ, 800). διαβλέψας : οἸ0Π| 6} ὁ“ Ἰοο ΚΙ πρ' βύγαϊ οὐ θοίουϑ Π1π|,᾽" 
ΟΥ̓ ““{πγοιρὴ {ΠῸ σοτηραην.᾽ [ΠΟ ἢγβϑῦ τΌ που Πρ' ΤΟΙ͂Ο ἕο βοοχαίοβ᾽ 
ῬΙΘΡοῖηρ ΟἸΆΠΟΘ ἔγο ὉΠΩ͂ΘΡ ΠΙΒ ΒΠΑΡΡῪ ΘΥΘΌΓΟΥΒ; οἷ, ταυρηδὸν 
ὑποβλέψας, 1171}. 

ἁπτομένῳ τοῦ λόγου : ΟἸ ΠΟΥ “΄ αὐὐδοῖτβ ΟἿἹ" ἈΤΡΙΙΠπΙΘηὐ,᾽᾽ ΟΥ̓ ΒΙΠΊΡΙΥ 
“ἐ (ακ05 Π68 απιοβύϊοπ 1πη μαηαᾶ.᾽᾽ 

προσάϑειν τι: ““ἰο βὰν Διιρῃῦ ὑπαὺ ΠΥ ΟΠἾΖοβ νι ἢ ὑπ ἐσθ᾽" ---ἃ 
γγοχα βιιροοβίθα Ὀγ {Π0 Βα} ] οὗ οὗ οΘοπγουβαί! οι, τατιϑῖο, ΟἿ, ἔοο 926, 

801). ὑπερδικεῖν : ““ἰο ῥ]οδά ἴον᾽"; {πΠ15, Π|6 συγχωρεῖν ΔΡΟΥΘ, 
ἀορθηβ οη χρῆναι. ἐὰν δὲ μή ἰα]κο5 {Π6 Ῥ]αοο οὗ ἃ βοοοηᾷ ἥ, 

θρᾶττον -- τάραττον, ““ ἀἰΒατ ο 1 ηρ',᾽᾿ 



1106 ῬΗΑΛΈΡΟ. 

ἐν τῷ αὐτῷ : 80. 48 αὖ {πΠ6 ὁπ οὗ (πὰρ. χχπι. ὙΠῸ ἀγριυιπηθηῦ ἔΤΡΌΤΩ 
ΟΟΠρΟΒΙΐο8 (ΧΧΥ.--ΧΧντ.), ἴῃ ἰαοῦ, ΒΙ ΠΙΡΙΥ πᾶ ῖτοϑ 086 ἱπηππουία ν οὗ 
(ἢ 9 501] ΟΥ̓ ““ Βοπηθύμ! πο 1 10 ᾽᾽ (8015, ποῦο) ΒΙΟΉ]Υ ῬγΟΌ8Ό16, θαῦ 
005 ποῦ ῬΥΟΤΘ 10. 

ὅπερ ἐν τοῖς πρόσθεν... ταὐτὸν ἔγκλημα : 1.6.,) ““Ὅ6 ΟΡρΘη ἴο ἐμ9 
βᾷτηθ. ΟΠαγρο,᾿ ὑμ0 ἀοὰθῦ ψΠΟΙΠΘΙ ἐπειδὰν ἀποθάνωμεν ἔτι ἔσται 
ψυχή, 17}. 

8714. οὐκ ἀνωτίθεμαι : “1 ἀο ποῦ τοίταοῦ Τὴ Δαπη βϑῖοη,᾽᾽ 110.» 
ἐἐ ῥα ]τΘ Ῥ8ΟΙς ΤΥ ΤΟΥΘ, ἃ8 αὖ ἀγαυρ ὐβ.᾽) μὴ ουχί : 866 Οὐ. ὁ 288, 7. 

ἐπαχθές εἰπεῖν : ““ Βρθαϊτίπρ' τὶ οχαρο γα ]οη,᾽᾽ “(1 1Ὁ 185. ποῦ 
ΘΧΑΡΘΟΤΑΌΟΙ. ἴο ΒΥ 80 (110., ““ Ῥυχαθηβοῖηθ,᾽ “00 το ἴον {ῃ6 
ζαοίβ οὗ [πη οα86 ο βαρρουῦ᾽᾽). 

τῇ Σιμμίου ἀντιλήψει : 5ύαίοα 1π 0ῃ6 Ῥγθνυὶοιβ ομπαρίθυ. ΟΙΤΏΤΩΪα8, 
Β᾽ Ρδηρ' ἔσοιη ὕΠ6 πούϊοπ ὑπᾶῦ 0Π6 501] 15 ἃ ΠΑΤΙΠΟΠΥ͂, ᾿Ἰτηδ ΟΊ ΠΘα 10 ἴο 
ὈΘ ΠΟ ΠΊΟΤΒ Ἰαϑύϊηρ' πη ὑη6 θοᾶν. Ἕὐὑθ085. ὑμ1η1τ8 10 ρσόνθη ὑπαῦ [ῃ9 
801] Ἰβύβ. ἸΟΠΡῈῸΣ (πολυχρονιώτερον) ὕπδη ὑπ6 Ῥοᾶγν, Ὀθαῦ 068 ποῦ 868 
Ων 10 ΒΠου]α ὑμπογθίουθ Ἰαβῦ 707" θυ6)". 

ἂν φαίη : ῬοΐΟΠΕ14] ορίαϊϊνο. ΤῸΡ ὕπ0 ἀπιβαὰ] ρῬοβιίϊοπ οὐ [6 
Ῥ Τ1016 ἄν, οἷ, 1024. 

87}. ἔν τι λέγω : “1 ψΠαῦ 1 βὰν 18 Ψ6}} Τουπ 64.) ἘἙῸχ λέγειν τι; 
οἷ. 654. εἰκόνος : ““ἃ 51Π|116.᾽} 

ὁμοίως... ὥσπερ ἄν τις : ““ἴπ τη 0} [Π9 ΒΆΤη6 ὙὙᾺΥ ἃ8 ἃ τηδπ τηϊο 
Βα γ,᾽) ζο. ; ποῦ ““ ἃ 11,᾿᾽ ψ ΠΙΟἢ ψου]ὰ τϑαῦῖρο ὥσπερ ἂν εἰ, ἃ8 τοδα ὈΓΥ͂ 
ΒοΙη0, ὙΠ6 ὅπη1]8 οὗ {πὸ ΑΚ Θάν υ νν ΒΙΟὮ ΤΌ]]ΟῪΒ 15 νΕΥῪ ΘΙ] οναίο--- [6 
80] : {Ππ|ὸ ον : : {Π6 ΔΥ̓́ΘΆνΘΥ : ΒΒ ΟδΥπιθηΐβ. ὙΠῸ Υ̓́ΘΆΥΕΥ πΘαΣΒ 
ουὖτηϑην οὗ [Π6 σαυηθηΐβ Π6 μὰ ΠΙΠ1561 τηαᾶθ, θαῦ {π6 Ἰαδῦ οὗ {856 
ΒΌΓΥΙΝΟΒ πη]. Δαν τὖῦ ποῦ Ὀ6 {Π8 βΒᾶτηθ υιδῃ ἐπ Πτγβὺ ὕτνο τποτηθο5 οὗ 
Ππ6 ῬτῸΡου οι ἢᾧ᾽ [5 1ὖ ποῦ σοποθίν 16 {παῦ {π6 ο.] Βῃου ἃ οὐ] 1ν6 
την οὗ ὑπ Ὀοάϊθθ Ὁ θᾶνοβ ἤο ΟἹοῦΠο 1[5018 τυ 88], ἀπα τοῦ Ὁ1{}- 
τηδύθιν 6 1ξο] ὃ σοῦ οαὐὐ Απᾶ, ἴῃ {παῦ ὁᾶξο, τηΔῪ ποῦ ϑοογαῦθϑ᾽ 
501] Πᾶνθ στυδοηθα {Π6 Ἰπιϊῦ οὗ 108 Θχιβύθηοθ πα Ὀ6 ἃθοὰῦ ἴο ῬΟΥΊΒΕ 
ἢ μι ἢ Απᾷᾶ, 1 5ο, ἀοο8 ποῦ Π 8 ΝΕΥΥῪ ῬΟΒΒΙ ΗΠ ν οὗ 5 οἢ. ἃ {πρ' 
οὖ ἀὐνὰν ϑοογαῦθϑ᾽ ρυοππα οὗ οΘοπῇάθποθ ἔγσοτα θοπθαῦῃ Ὠ18 Τοῦ ἢ ᾿ΓΏΪΒ 
1ἀρα οὗ ρᾶσ 14] ᾿τηπηουία] ν πτὰβ Ἰαΐοσ αἀορίθα ν᾽ {Ππ6 ὅὅ:οΟἹ05; ποθ 808. 

λέγοι : τ {Π15 νου, παρέχοιτο, ἀνερωτῴη;, οἵοιτο ἃγτο ἃ}] οο-οΥαϊπαΐθ, 
ἃπα ἄν τησϑῦ ὍΘ ΒαΡΡΠ 164 ἢ θαοῃ ἔχοι ὑπὸ ἄνα ἢ ΒΙΟῊ {Π0 
Βοηὔθη 66 ΟΡΘΏ8. 

ἔστι που ἴσωξ: ““ ΠΙΆ ΌΘ 5.11] οχὶϑύβ ΒΟ ΠΟ Υ6.᾽ ΤῊΘ τοϑαϊπο; 
σῶς ἴον ἴσως Ττηα]το5 ὈουῦΘῚ 561η80, αὖ 10 15 αὐὐΐο 1|κὸ ῬΊαίο ἤο ΘΧΡΥΘΒΒ 
ἀαθιαῦν θῖν πυμαῦ Π6 166]5 ατ1{6 ον θεῖ δ οαῦ. 

παρέχοιτο, ἀνερωτῴη, οἴοιτο : ορίαὐ᾽νο5 Θοογἀϊηαθ ὙΠ λέγοι, ὑπ 
ἄν ῬοΙὶηρ᾽ ΟΠΪΥ τιϑθα τυ ιἢ λέγοι. 

θοιμάτιον -- τὸ ἱμάτιον, ἃ Κιπα οὗ οοαΐ, οΥ ηἠϊαη εϊο σοχὺ ονον ἐπ6 χιτών 
(ἐιγι16). Τύ8 πθαγοϑῦ δαπϊναϊθηῦ 1η Ταῦτ 15 ραϊἔιηι, Ὀπὺ 10 15 Αἴξὸ πϑοᾶ 
ἴο ἐγδησ]αΐθ {1|0 ἀἰβύ οὐ γ οὶ ν ΤΠ οιηδῃ ἕοψα. 
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870. ἐν χρείᾳ τέ ὄντός καὶ φορουμένου : “νι ΠΟ. β σο δία]. ἰὴ 
56 84 ὈΘΙΠΡ᾽ ΟΤΗ.᾽ἢ 

τὸ τοῦ ἀνθρώπου: 80. γένος. ΥΠΠ πολύ ἴ5 ἰο θῸ πηἀογβίοοᾷ πολυ- 
χρονιώτερον. 

τό γε ὀλιγοχρονιώτερον : γε ΙΑΥΒ8 ΔΠ ΘΠΊΡ 518. ΘΟ πῸ ῬΤΟΟΘαΙΠρ' 
ψοτα, θαΐ, 16 0Π6 υγοτὰ 1Ὁ Θῃη ΡΠ51Ζ05 Πὰ5 {Π6 ἀτί1ς16, (Π6 γε ΡΌΕΒ οί 6 ἢ 
{868 ἀὐόϊο]θ ἀπᾷ {π6 ποτα, ἃΒ ἃ γ11]6. 

κατατρίψας καὶ ὑφηνάμενος : Πυδίογογ ΓγΟΐογ0}) ; {10 βὙδτηπη 108] 
ΠΆΤῚΘ ΤῸΥ Ρυύ Πρ ὑπ οατύ Ὀείοσο ὕπῸ μοσβο. ΟἿ, 1αθϊη ηιογίαηλι)" οἐ 1η 
φιοάϊα αγηῖα γμαηιιδ (Ὑ 6Υ 611). 

81}).. οὐδέν τι μᾶλλον : ““γοὺ 01 411 (Πΐβ8 ἃ τῇᾶπ 18 ποὺ ἃ πνεῖ 
ἸΠΙΟΥΪΟΥ ἴο, ΟΥ νγθάϊου {Πᾶπ, ἃ σατιηθπύ.᾽)) Νοίθ οὐδέν τι Δανουθ!α]; 
μᾶλλον, ῬΙΘοΠπαβί]ο ιῦἢ {ΠῸ σοτηραγαίῖνοϑ. 

δέξαιτ᾽ ἂν : ““σψοι]α Δα πῦ ᾽᾿; ρούθη!1Ὰ] ορίαἰνο, α΄. ὁ 219, ὃ, 
περὶ αὐτῶν : 1.6.5) ΘΟΠΟΟΡΠΙΠρ' [Π0 ΓΘ] ]0Π8 οὗ 500] ἃπα Ὀοᾶγ. 

μέτρια λέγειν : ““ὕο ΒρΘΑΙΪς ΤΟΑΒΟΠΔΡΙΥ.᾽᾽ 
ἀλλὰ γὰρ -- Τιαὐϊη 59 ομΐηι. δοά (ἤαοῦ γὸ58 ἐέῳ παδοί) ομΐηι 4 Ὀπὺ 

({1118 15 50), ξοτ.᾽᾽ 
πολλὰ σώματα ... ἔτη βιῴη : ΟδὈ65 8Δ110γ78 ΠΟΙ ὑπαῦ {ΠῸ 5011] πιᾶν 

ὙγΘΔΥ Οὐὖ ΤΠ ΠΥ ὈΟΘΙΘ6Β ἴῃ ὁπ6 ᾿1Γοὔϊπηθ (0Π6 50] Ὀθηρ' τϑργεβθηΐθα ἃ 
«υσαυΐϊη ἃτια τη υγίηρ' 108 σαγτηθπῦ, [Π6 ῬοαγΥ) ; Ἰαίου, πὶ 88.4., ἨΘ ΤΆ Κ68 
{Π6 ζυτίμου οοποθαβίοι ὑπαῦὺ {Π6 500] ΤηΔῪ βιυσνῖνο ἰμγοὰρ βονοχα] 
Ἰῖνοβ. 

ῥέοι: π6 Κου- σου οὐ {π6 ψΠΟ]Θ ῬἘΠΟΒΟΡΩν οὗ Ἡδταο]α5. (ε06 
ποΐθ οπ 78), 10 ἢ Ῥ]αΐο δοοορ θα 85 ρϑυ!θοῦ]ν ἔσαο οὗ ὑπὸ Ῥοᾶν ἀπα 
οὗ {πὸ σγου]ὰ οὗ βθη86 ΡΌΠΟΡΑΙΠν, Ῥαὺ ἰούα}]Υ απύττι οἵ {Π6 500] δηὰ οὗ 
{ΠπΠ6 1408] του] τ] τ ΒΙΟᾺ 10---ἀηα 10 Δ]01Π|6---νσὰβ Πἰξοα ἕο την ἴῃ ἀπα 
ἀο4] 1. 

871). ὁπότε ἀπολλύοιτο : ορίαὔϊνο οὗ ἱπα ΘΗ πἰίο ΤΡοαθποπον ; Ο. ὁ 219, 
Οὗ, (8)---οἷ, οὐσ “ἢ σψου]Ἱὰ βὰν ̓̓ ἴῸΓ “10 υϑορα ἴο βαν.᾽᾽ Οὗ [118 
ΟΠαυδοῦου. 8180 [86 ΖΟυΘρΌΙΠρ' ορίαϊινοβ ῥέοι, ἀπολλύοιτο πα ἀνυφαίνοι 
Ῥαγίαϊκο, που ρ ἢ [ΠΟΥ 810 1π {π0 ἢσϑῦ οαβ86 οοῃα 1018]. 

τυχεῖν ἔχουσαν : ““ΒΆΡΡΟΠ ἴο Πᾶγνθ.᾽ Νοίθ τυγχάνω τιϑοὰ “ΠΗ 
ῬΑΣΙΙΟΙΡ]Θ ; πιβθα τηῦοῇ 1Π|κ6 8πι ΔΙΌ ΧΊΠΑΤΎ νΟΙΌ. 

τούτου μόνου πρότερον : τούτου μόνου, ΟοἸηραγαΐνγο σΟΠ νο ΡΟΣ 
πρότερον; οἷ, Τιαὐϊῃ ργύν8 ιν ἢ ΔὈ]αξῖνο. 

ν φύσιν τῆς ἀσθενείας : ““1058. παΐαγΕ} ὙγΘ ΚΠ 688. ἐἑπιδεικγύοι: 
οἰὑπου (1) ορίαϊινο 1ἴπ τϑρογίθα Βρθθοῆ, Οὐ, πιοτθ ΠΠ|κον, (2) ορίαξινο 
ὙΠῈ ἄν οο-:ογαϊπαίθ τὶ μέντ᾽ ἂν εἴη, ἴΟῸΙ 11π68 ἃθονθ. ΧΥ Ππᾶγνϑ 
δᾶ δὴ ᾿ἰπϑίαποθ [υϑὺ Ὀθίογσο (878) οὗ Ῥ]αΐο᾽ Β ουλῖββίοι οὗ ἄν ψῃ θα 
ΒΘΥΘΙΆΙ] ορύα ἑν ο 5 ἃγΘ οο:ουαϊπαίθα. 

σαπὲν διοίχοιτο: ““ἀθοδγ ἃπα ναπίβῃ." Νοίθ {πὸ ατθοῖς ΤΟ πά π 688 
ΤΟΥ ϑῖηρ' ῬΑΥ1ΟΙΡ1Θ ἀηα ἢπιΐθ γΟΥῸ ΏΘΤΘ γ͵1ὸ ΒΒου]α 80 ὑνγὸ ἢπι(9 
γΟΓῸ8, 



118 ῬΠΑΈΡΟ. 

θαρρεῖν : ἃ5 δοογαίοβ ἄοο05 ἴῃ 6098, Τί 151η ἴδοὺ ἔγοτη 15 Ομ ΘΟ Ὁ] 685 
ὑπαῦ Π6 αἸΔΙΟσΊιΘ ΒρυηρΒ; 694, Β. Νοίο ὥστε ψΙῈ ἱπαϊοαίνθ Ξε δοῦα] 
ΘΟΠΒΟαΊΘΠηΠ00 (πορδίνο οὐ); ψιῦθ ἱπΠπη1ῦνο -- παῦτιἃ] ΟΟΠΒΘΟαΌΘΠΟΟ 
(ποραύνο μή). ΗθΓΘ ͵1ὸ Πᾶν 1πα]οαύνο ἄξιον -- ἄξιόν ἐστι, ἃτπιἃὰ ἈΘΠΟΟ 
οὔτω. 

8ὅ8.. πλέον... ἢ ἃ σὺ λέγεις : ““ρταπύ ἴο ἃη Ορροποηῦ οὐΘ ἢ ΠΙΟΙῸ 
ὑπὰπ γοὰ αὖ ρῥγθϑθηῦ ῬΥΌΡΟδθ.᾽ ἡ ΟΘΌ68 Β66Π185 ἴο Ὀ6 801} Δαν ββίηρ' Π18 
τού οΥ, ἃ8 1 8710. ὥοπηθ βέγιϊκο οαὖ {πΠ6 ἤ ἀπ ὑχτδηβ]αΐθ, ““ἴο οπθ 0 
Βαγ8 ψῃαῦὺ γοὺ 580. Τ1Π6 πλέον 18 Βρθο θα 'ἱπ ὕμ8 οἰδιιβθ8 δοὺς 
αὐτῷ... αὖθις, ΜΏΪΟΙ, Δ’ΘΣ {Π6 Ῥαγοη μο818 οὕτω... ἀντέχειν, 18 
ΕἸΠΗ ΠΊΑΥΙΖΘΟΑ͂ ἴῃ δοὺς ταῦτα. 

ἐν τῷ πρὶν καὶ γενέσθαι ἡμᾶς χρόνῳ : ““ἰπ {πΠ0 {ϊπ|6 ὈΘίοΥΘ 76 ὙΟΙῸ 
ν πε ΑΥ γοῦ ὈΟΙΗ. 

ἐνίων ἔτι εἶναι : 80. τὰς ψυχάς. εἶναι, {πὸ {πὸ [ῃτ66 10] πρ' ̓ π ἢ η]- 
ὑϊνγο8, ἀορθπ 8 οη κωλύειν. 

αὐτό: ἐ.6., (μῃ6. 501]. 

μηκέτι συγχωροῖ : ““5Ποι]α τοῦαβθ ἴο ἔασον Δ]]οὸνν ὑμαὺ 10 4068 ποΐ 
ἸΔ ουχ.᾽ ΤΠ6 πιοοὰ [18 5{1] αἰξϑοίθα ὈΥ {868 εἰ τ τ ΒΙΟἢ 88.4. ΟΡΘΠ8. 
ὅο ἴοο φαίη, ἤνο 11Π65 Ἰονγοῦ ἄοσση. Α1] {γχθθ οοπαϊ θη ἃ. τϑϑιτηθαᾶ 
ἴῃ {Π|0 πο Ῥγοίδβ18, εἰ δὲ τοῦτο οὕτως ἔχει, ὙΥΒΊΟΙ ᾿πητη ρα αίθν ῬΥΘΟΘα68 
{86 Ἰοπο-- ἀθ θυυθα ἃ ροάοβίβ, οὐδενὶ προσήκει. 

μὴ οὐ πονεῖν : μὴ οὐ Ὀδοδιιδ6 ὑμ:8 6. ὁπ γ Ἀ15Ὲ ὑπο ᾿πῆπηϊύνο ἀορθπαβ 
158 πϑρδίϊνο ; οὗ. Ὀοϊον,, μὴ οὐκ ἀνοήτως θαρρεῖν. 6. 289, 7. 

μηδένα φαίη: μηδένα τι86α, ποὺ οὐδένα, οα΄ δοσοιπῦ οὗἨ {Π6 οατιϑθ 
Ῥοηρ' ἃ Ῥτγοίδβιβ. 

888. οὐδενὶ... ὃς ἄν: οοπποοῦ οἸοβοῖν. ΤῊ βοηΐθποο Ὀσΐθηρδ 
ΟΘ 068 ἴο 18 ροϊπηῦ : ὉΠ]Θ55 {86 801] 15 ΘὕΘ  ΠΆ}]ν ᾿παἀθβϑίγ οὔ] 016, ΠΟΤ 10 
ΠῸ ΡΥΟΙΠΑ͂Β οὗ ΘΟ 6Π06 ἴῃ ΔηΥ βοχύ οἵ ζαύαχτο 116. θαρρεῖν θάνατον : 
ΤΟΓΟΙΌ]6 ῬΡΏΓΤΑΒΘ ἴον ““ ἴο Ὅ6 οοπηοπὺ ἀρουὺὺ ἀθαίῃ.᾽ 

ἀνάγκην εἶναι : Ἰοο561Υ ἀθροπαοηῦ ὁἢ προσήκει, ἔΠ166 Π1Π08 ἃΌΟΥΘ. 
ἐν τῇ νῦν τοῦ σῶματος διαζεύξει: “ἴῃ 108. ἐ)ηρ6ηαίη ἀἰΒ] αποίϊοπ 

ἔγοιῃ {μ6 Ῥοᾶγ." Τῃ0 ϑιρμαῖϊο ψογὰ 18 νῦν: ὕ86 ἀθαύῃ ΒΙΟῈ 1168 
ῬΟΙΟΥΘ τ Π]ΔΥ, ἴῸΓ 811] γγο Ἰγπονν, Ὀγὶπρ' ἀοβύσιιοὐϊοη ἴῸΣ ΞΟ Ὰ] ἃ5 ὙΧ611 ἃ 
Ῥοάν. 

ΧΧΧΥΠΠ. 880. τοῖς προειρημένοις λόγοις : ἐ.6., ἔποδο ΨΒΊΟΝ 
ἈΡΡΘΑΥ ἃ8 Ατρυτηςεηΐβ (1), (2), (8) ἴπ ᾧ ὅ οὗ {μ6 Τηἰτοαποίϊοη. ΤῊΘ 
ἀαἴϊνγο 18. ΘΟΥΘΓΠΘα ὈΥ ἀπιστίαν, ΏΙΟῊ σγου]α τηοῦθ παύασα!]ν ἔα Κο ἃ 
δθηϊγθ. [πῃ {Π6 ποχύ οἸδιβθ ͵ὸ ΠᾶΥΘ εἰς, ζο., ὈῪ μὰν οὗ γαγιθύνυ. 

μὴ. .. εἶμεν. .. ἢ : ΤΏΟΥΘ ΟΥ ᾿ΟΒΒ8 ΒΙΠΉΠ|ΔΤ ὙΑΥΊΘΟϊ68 οὗ τηοοᾶ ἃ. 
αὐοΐρα ἔτοιη ῬΠπογαϊάθβ 1Π1, 82, 1. 906. ΤῊΘ ομδηρθ ΘΧΡΙΘΒΒ6Β, 
ΜΙ ἃ ποθοῦν Ὁ 18 ΠΟΡΟΙΘΒ8 ἴο σϑρσοάτποθ, ΠΟῪ τὰ ἢ 1658 ἱπιροτίαπῦ ἃ 
ὉΠΙπρ' νγὰ8 086 αἰδίσυιβύ οὐ ὕΠ: ἩΘΆΤΘΥΒ οὗ {88 ἀτρυχηθηὺ ὑπδπ {86 ἀθϑραὶγ 
οὗ τη] πα τητιβϑὺ θ6, 11 ΟΘ 68 ΠᾺΡ ΘΠΒ ἴο 8 τἱρῃί. 
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τοιοῦτόν τι λέγειν πρὸς ἐμαυτὸν ἔπέρχεται : ὁ“ ἃ ἀ651Υ6 ἴο βὰν δβοιη6- 
{πϊπρ' οὗ {815 Κἰπὰ ἰο την 861} Οατηθ ΟΥ̓ΘΕῚΣ Τγ0.᾽ τοιοῦτον ΤΟΐΘΥΒ [0 νηδὺ 
ΤΟ]]ΟΥΒ, ΤΔΟΓΘ ΡΌΠΟΓΆΠΥ τοιόνδε. 

τίνι οὖν; ἃ αποϑίϊοι διιδυνοσθα ὈΥ βοογαΐοβ ἱπ [89 ὕνο 10] ηρ' 
Ομαρύουβ. 

ὡς γὰρ σφόδρα... λόγον : λόγον, ὁ4856 οὗ αὐὐταοίΐοπι οὗ [ῃ9 ποπιϊπᾶ - 
ἐϊνο ἴο καταπέπτωκεν ᾿πῦο {Π6 το]αὐϊνθ οἸααβ πα ᾿ἰπῦο ὑπ οα86 οἱ [86 
τοϊαϊϊνθ; οἵ, ΟΓΡῚ]᾽ 5 το ὁθηλ χιιαηι δέαέιο υοδίγω 68. 

88). θαυμαστῶς .. . ἀντιλαμβάνεται : ““ ἰα]τεΒ ἃ νοπάτοιβ ΠΟ] οἢ 
τὴ ᾽᾽; οὗ. οη 840. 

τὸ ἁρμονίαν . .. τὴν ψυχήν : ΟΧΡΙαΠπαΐουΥ 1πΠΠἸ{1γ9 ἰο λόγος. 
τοῦ ἀποθανόντος : ἀοροπάϊηρ', Οὗ οουγ86, οη ψυχή, ποῦ ΟΠ [Π9 γο1Ὁ. 
ὅς με πείσει : {πΠ6 το]αὐϊνο τ] {Π6 αῦατο ἱπαϊοαύνο δηα {Π6 Τπαῦαγθ 
ῬΑΥ ΟΣ 016 το ὈΟΐῚ πιϑοὰ ὕο ἀθποίθ ἃ ῬΌΤΡΟΒΘ ἴῃ Οσθοῖ; οἵ, α΄. ῥ᾽ 296, 
277. Ὁ. 

μετῆλθε: ““ ογοσίοοῖκ ᾽᾿; ἴπ ἘΠ ΠΡΊΙΒΕ 1ἀΐοτη, ““ τηϑὺ.᾽" 

58). ἔνδηλός τι ἐγένετο ἀχθόμενος : ““Βῃονοα δὖ 811 ὑπαὺ Ἠ6 τγγὰβ 
ἀτυίνθῃ ἰο Βίσγαι δ.) ΟΥ̓ τι ΤΙΔΥ ΡῸ ΜΠ ἀχθόμενος. Νοίθ οοπβίγαο- 
ὑΐοῃ οὗ ἔνδηλος ἃηα δῆλος γι ραυίϊοῖρ]θ. ἐβοήθει: ““Βαυρρονίεα.᾽᾽ 

ἠγάσθην . . . παραγενόμενος : ““ ἀ6]1ρ θα αὖ ὈΘΙΠρ' ἴπ 18 ΘΟΙΆΡΔΗΥ.᾽" 

894. ἐκεῖνος : ῬΤΟΡΟΙΙΥ δαὈδ]θοοὺ ἰο ἔχειν, Ὀαΐ αὐϊταοίοα τῃηὔο {Π0 
το]αύϊγο οἰδαβθ; οἷ. βαργα, 880. 

εὐμενῶς καὶ ἀγαμένως : ““ ΔΙΌ] ἃπια ΔΡΡΙΟνΙΠΡῚΥ.᾽; 
ἀπεδέξατο : ““ ᾿ἰδίοποα ἰο,᾽᾽ πού, ἃ5 'π 860, ψιῦμ ὑμ0 ἰᾶάθὰ οἵ ἄρργο- 

Ῥαίϊοπ. 

ἔπειτα ὡς εὖ: ““{π͵γα]γ.᾽" ΘΠ ἔπειτα 18 τιϑοὰ ον ὁ“ Βθοομά]ν,᾽; 
10 18 ΤΟΥ͂Θ ΘΟΙΠΙΠΟΠΙΥ͂ ΤΟ] ονγθα Ὀγ ἔτι δὲ καί (Υ̓ ἃρποι). 

ἀνεκαλέσατο ; ““ΤᾺ]]168.᾽} 

898. χαμαιζήλου : 50. δίφρου, ““ ἃ Ἰον 5ί00].᾽" 

αὐχένι : ““ΠΘΟΙ,᾽ ὙΠΟΙΟΙΒ. τράχηλος 18 ΡΌΠΟΙΑΙΙΥ πϑοᾶ οἱ [160 
ἐξέ τητοβί.᾽᾽ἢ 

ὅποτε τύχοι : ““ αὖ {1π|65,᾽) ορίαὔϊνο οὗ πα 6ῆπ106 Τγεαθθπου. 
τὰς καλὰς κόμας ἀποκερεῖ : ““γοιὰ Ψ1] ουὐ ΟΥ̓ ἐπθβ6 Ὀθωαθ.] 

ἔγχοβϑϑβ.᾿" ἀποκείρειν, {0 670} {}:6 Παϊγ, 18. (μι ορροβιῖίθ ἴο κομᾷν, ἐο σγοιν 
ἐλ6 λαὶν ἴοηφ. Αὐ ΑΉΘΠΒ, ἃΒ 1π ΟὝὙΘΘῸΘ. ΡΌΠΘΙΆΙΠ]Υ, σου 8 ΟΓΘ ὕΠΘΙΤ 
Πδῖν Ἰοπρ' {111 ΠΟΥ Ὀθοᾶτηθ [81] ΟἸ 1 ΖΘ 8 οἷν αὐαϊηῖηρ' ὑμὶν οἱρ ὔθθπίῃ 
γὙθαΣ. Τύῦ νὰβ ἃ βῖρῃ οὗ ρυϊϑΐ ἴο οσὸρ 10, ἃ8 αὖ ᾿οιηθ 1Ὁ γγὰβ ἴο 1ϑὺ 10 
τοῦ Ἰοπρ' (ργορυλέίογο σαὶ {{ι2}). 

ἀναβιώσασθαι : ““τονῖγο 10 ̓ ; ΠΟΙΘ ὑχα ΠΒϊγ9, πβα}]ν πθαΐθτ. 

οὐκ ἄν γε ἐμοὶ πείθῃ : ἄν ΠΟΙ 15 ποῦ {Π9 Ῥαγίϊο196, Ῥαΐ -- ἐάν. 

ἀ 

890. εἰ σὺ εἴην : ““ψ6Ι0 1 γου.᾽; 



190 ῬΗΛΈΡΟ. 

ὥσπερ ᾿Αργεῖοι : ψ»᾿)0 ἴπ 8.0. δ46 γονγοᾶ ὑπον ψου]α οσὸρ ἐμοῖσ ἰιαΐτ, 
ΠΘΥΟΙ ἴο ΡΥΟΥ͂ ἀραΐη {111 {πον Βῃουϊα σὑθοονοὺ Οὐπατῖα (ΓΠΥΤοΔ), δῦ 
οοηααργοα Ὀν ϑρατία. ΤῈΘ βίου 15 [014 αὖ Ἰθπρὶῃ ἴπ Ἡοχοαούαβ 1. 82. 

ἀναμαχέμενος : ““ΠρἘΓ1Πρ' ἀραϊῃ ἢ; ανα Πανίηρ [Π6 ἴοτοθ οὗ αγαὶ) 
ἃ5 1ῃ ἀνακομίζεσθαι. 

πρὸς δύο λέγεται οὐδ᾽ ὁ «Ἡρακλῆς οἷός τε εἶναι : ἃ ῬΙΌΟΥΘΙΌ ὙὙΠΊΟΝ 
ΔΏΒΟΥΒ ὅο ΟἿἹΤ ἔηίοη, 86 δίγοηψίῆ. Ιπὰ 18 Ὀαύ]6 τῖΐπ {π6 Ἡγάτα, 
ἩΟΥΔΟΪο5. γὰ8 ουυοα ὈΥ ἃ οὐδ βοηῦ ὈγῪῚ Ηρζα, ἃπᾶὰ πᾶ ο 0811] 15 
ἔγιθπα Το]ατῖιβ ὕο α14 Ὠ]Π|. 

ἕως ἔτι φῶς ἐστίν: ἴοΥ αὖ βυπᾶονιῃι (μέχρι ἡλίου δυσμῶν, 61 Εὴ 
δοογαύθδ πυδῦ αὐἹηῖκ {Π6 ΠοΙ]οοὶς. 6 1παϊοαύννο 18 ααἰΐθ παῦατχαὶ, 
Ἀ5 0Π68 {ἴτὴη6 15 Ὀοΐἢ ἀοῆμιίθ ἃπα ρυοβδοηῦ. Οὐ. ποῖθ ὁπ ἕως ἐῶσιν, 858. 

ΧΧΧΙΧΣ, 897). μισόλογοι : δοογαύοβ ΒΔ δὖ ἃ βΊαποθ (ὀξέως ἤσθετο, 
894) {μαῦ {}18 15. ῬΥΘΟΙΒΟΙ͂Υ Ὑπᾶαῦ 18 ΠΘΆΤΘΙΒ ΜΟΙΘ ἴπ ἀΔηρΡῸ; οὗ 
ῬΟΟΟΠΊΪΠΡ᾽ ; ΘΠΟΘ ΗΒ Θαυπϑϑῦ ΑΥΙΠΡ' ἴῃ {815 πα {Π6 ποχῦ ομαρίου. 

μισήσας -- μισῆσαι, ΒΙΟΝ σπουἹὰ 6 ΤΟΥΘ πϑι8] αἰΐον μεῖζον ἤ. 
(θα 468 ΘΟΙΏΡΘΙΕΒ οἷον ἣ νοσήσας, 890. 

891). θαμὰ προσκρούων : ““ἐπτουρη ἰτθασθηὺ αἰβαρροϊηὐτηθηΐβ,᾽; 
110., δέν) λγιγ ; ΟΥ̓ ῬΘΥΒΆΡΒ, ““ ὑῃτουΡῊ. οὗΐομ ἰα]κῖπρ' ΟΥθποθ.᾽ἢ 

ἄνευ τέχνης . . . τἀνθρώπεια: ““ “πουὰῦ Κπομν]οᾶσθ οὗ υτηδπ 
οπαγϑοίου.᾽" ΤῸ ὍΘ ἄνευ τέχνης 15 ὑπ0 στοαῦ οἄ8θ οὗ ἱπβίβ ὉΠ ν 1π 
ῬΙαίο᾽Β ΘΥ̓68: Ὁ 18. Ὀθοδα89 1 τ δίβ ΟΤ. 1τηΡτ1156 ΟΥ̓́ΘΟΠΥΘΠ ΟΝ ΟΠΪΥ, ποῦ 
ΟΠ. τέχνη, ὑμαῦ ἡ δημοτικὴ καὶ πολιτικὴ ἀρετή Μ1Π8 18. αἰβργαῖβο (824, 
ποίθ). ὥσπερ ἔχει: αἰΐογ οὕτως. 

90Α. σφόδρα: ΨΥ ῬΟΒΙΪΟΙ ΒΘΕΠῚΒ ἦο οὉ ΨΠῊ ὀλίγους, ὈΥ͂ 56Π86 
ταῦμου 1 [Π6 Δα] οοὔϊν 8.  ΟΗ σοτηθ Ὀοΐοτο 10. Τὸ 18 {ῃ6 Θχύγθιη 8 
ὙΥΒΙΟΙ 810 ἴον, ἃ5 οοσαῦθβ [ΤῚΒ 5146 ἴο Θχρ]αῖη, ἄοται ἰο 908. ΤῈΘ 
ΟὝΎθοΚ5 σαῦπμοσ Πκοὰ {Π1ΠΡῈ βύσι οὐ] 1π το ογαίϊοη : μηδὲν ἄγαν. 

τὰ μὲν ἄκρα τῶν ἐσχάτων : ““{Π6 ΘχίγοΙη68 οὗ ορροβίῤο απ 11{168.ἢ 

908. ἀγών : ““ οοπίοϑ.᾽ Νοῖοθ {186 δοοθηΐ. 

πάνυ... φανῆναι: ΠοΥΘ ἂν φανῆναι ΤΟΡΤΙΕΒοπΐΒ 86 ορίαἑγο τ ἢ 
ἄν -- ““ ψου]ὰ ἀρΡΡθᾶσ.ἕἢ 

ἀλλὰ ταύτῃ μὲν: “1ὖ 15 ποῦ ἴπ {815 ταν, πονθυον, ὑπαύ, ὅο." 
οογαῦθβ ΣΟ ΓΒ 0 {Π6 Ῥοϊηῦ---ἰΠ6 ἉΠΔ]ορῪ οὗ οΥὐἹρῖη Ὀθύνγθθπη ΔΙΒΟΙΟΡῪ 
πα ΔΒΑ τορυ. ΤῈΘ βοοομα ἀλλά ΟΧΡΙαΙΠΒ Υ ΠΘ Βα αἰϊστθββθα, 
ΤΌ] οσπρ ῬΠΊΔΘαΟἾΒ απιθϑίϊοι, πῶς λέγεις ; ἴπ. 90Ὰ. ΤῈΘ {πἰτὰ ἀλλά 
τηϊρῦ θΘ ΤΠΟΤΘ ΔΡΡΥΌΡτΙἰο]ν δέ, ΔΠΒυ θυ πρ' ἰο ταύτῃ μέν. 

ἡ : [86 Δροάοβῖβ, Θχρυθββίπρ' ἐπ6 αἰερυβὺ οὗ {πΠ6 ατηαΐθαν αἰβραξαπῦ, 
ΠΘΥ͂ΘΙ ΘΟΙΊΘ8. ΗΘΠΟΘ ΒΟ0ΠῚ0 Οτηϊύ {π6 ἣ ; αὐ οὗ. ΧΧΧΎΤΙ, ἔοὸυ βίπηῖ]αν 
ΘΠ ΘΟ] Πἃ. 

οἱ περὶ τοὺς ἀντιλογικοὺς λόγους : ““ὑπο8θ ὙΠΟ 68] τ τ ἢ οοπίταβίο- 
[ΟΥῪ ΡΤ Θηΐ8 ᾽᾿--ἃ Β]γ 1 αὖ {πὸ ϑορμῖδὺβ οὗ ὕπ Ὅαβου βού, απᾶ αὖ 
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[86 ϑοΠ 0018 οὗ Ἡθγδοιδαβ, ΑἸ βθ θη θθ, πα ἘΠΟ] 465 - [(Π6 9Ὸ]]ΟΥΘΥΒ 
οὗ {818 Ιαϑὺ (Μογαγὶο8) Ῥαϊα τηθ αὐῤθηύίοι ο Τιορῖο, ἃπᾷ Ὑ6ῚΘ 80 
ἀμ ύρει ὑμαῦ ΠΘΥ ΒΟΟΠ. Θὰ Π1Θ (0 ὉΘ 64]]6α οὗ ἐριστικοί. ΟἿ, ἴοο 914, 

900. ὥσπερ ἐν Εἰὐρίπῳ : [Π6 πδιτον βίταϊύ, δέξου νασὰβ Ὀυϊᾶροα, 
Ῥούνγθοη Βοθούϊα πᾶ ᾿ὐιῦοθα, ἔγοτη 10. {π6 ργθβθηῦ πϑπη8 οὐ [ἢ6 
ἸΒαπᾶ (Λεργορονε) 8 ἀθυϊνθα, 1116 ᾿υυθρι]αυν οὐ 108. ΟυΣΤΘπίβ, 
ὙΥΒ]ΟΉ, Δοοοταϊηρ' ἰο Τῆνγ (ΧΧΎΤΙ. 6), Ομ Πρ α ΒΘν ΟῚ {ϊπ|68 ἃ ἀὰν, τηϑ8 
10 ἃ ΤΥ }8 οὗ Ἰπβίβ:]1γ ἰο ἴπ Οσθοκβ, Οἷ. χρλϊσορία ἐρρ Ται δ, 6. 

ἄνω καὶ κάτω στρέφεται : ““ 876 ἰοπβθα ὰρ ἃπᾶ ἄονπ.᾽ 
δυνατοῦ κατανοῆσαι : ““ΟΔΡΔΡ16 οὗ Ὀδὶπρ' ἀπαογβίοοα ᾽᾿; οἵ. ἀξίας 

ἀποδέξασθαι, 921). Ιῃ ΟὙΘΘΟΙς γγὸ ΡῬΠΘΙΆ]Π1ν πα [Π6 δούϊνθ ἱπῆηιῖνο 
αἰῦθυ βαοῃ δα]θούνοθ, ὑποὰρ ΕἸ ΠΡΊ8η ῬΥΘΙΘΥΒ Π 6 Ῥϑββίῖνθ ; οἵ, [Π6 
ἘΎΘΠΟΝ πιβαρθ. 

900). ἄσμενος : ““ ψιῦπουῦ ΘΠ ταἸβοΊγ]πρ'.᾽᾽ 

διὰ τὸ παραγίγνεσθαι : ““{ΠΤΟῸΡῊ Δββιβύϊπρ' αὖ, Ὀθὶπρ' ρσθϑοπὲ αἱ." 
λοιδορῶν διατελοῖ : διατελέω ἰδκ08 ρα. ]Ο1Ρ16; “’ οοπίϊπαο ἐο.᾽) ΟΥ̓ 

α. ὁ 219,1. 

ΧΙ, 90). μὴ παρίωμεν : ““ Ἰοῦ 18 πού δατη1 ᾽᾽ (παρίημι). 

ὡς... ὅτι : [Π6 ΤΟΥΙΊΟΥ 1πύγοα 068 8Π. Δ]]Θρ᾽ὕ!οη, {πΠ6 Ἰαὐΐον ἃ ἔδοῦ. 

ἀνδριστέον : ““ουρηὐ ἰο απ τ 111 τη6Π, ἀπ βίγϊνθ ἰο Ὀθ βουπᾷ.᾽᾽ 
σοί. .. τοῖς ἄλλοις . .. ἐμοί: ἀαύί νο8 οὗἩ {Π9 ἀροηῦ αὖον Π9 ἱπιρθι- 

ΒΟΠΆ] γΘΥΌΔ18 1Π -τεὸν ; οἵ, α΄. ὁ 281, 2. 

. ΘΙΑ. οἱ πάνυ ἀπαίδευτοι φιλονείκως : 8. 811 0810Π. ΔΡΡΑΙΘΗΟΙΥ ἐο {ἢ 6 
ΤΟῸΡἢ -ἃ πα -Τ δ αν -Ἴ688 οὗ {Π6 Οὐπῖο ΌΠΟΟΙ], τ ΠΟΒ6. Ἰθϑ θυ Ἀπ ΒΕ ΉΘΠ ΘᾺ 
15 0816 ὀψιμαθής Ὀν Ρ]αΐο, ἀπαίδευτος ὈῪ ΑὐἹβίοί]6. 

ἀμφισβητῶσιν : ““ ἀϊδριιΐο,᾽ 11ὖ., ἀμφίς, βαίνω, δἰαηα οΉ. δοίἢ, βἰ(θ8. 

ὅπῃ μὲν ἔχει : 580. ταῦτα. ῬΘΡΘΠαβΒ οὁη οὐ φροντίζουσιν. 

δόξει... δόξῃ : [ῸΓ {818 νᾶγϊούν οὗ οοπβίσπούίομ, οἷ, α΄. ὁ 217. Τ]19 
ξαΐυσο ψΙ ὅπως Αἰ ΟΥ γΘ 5 οἵ βύγινη ρ᾽ 18 {Π τηοϑῦ τιϑιιἃ] Θοηβύσ ποίου. 

εἰ μὴ εἴη πάρεργον : ““Θχορρύ {πᾶῦ τὺ ΒΆΡΡΘη ὈΥ [μ88 ψὰν,᾽" 
πάρεργον Ὀθίπρ' Π6 βύοοϊς ψοτᾶ ἴον ψμαῦ 18 ποῦ ῃ6 τηδῖπ ὈΌΒΙΠΘΒΒ 1π 
Βαπάᾶ, Ὀὰὺ ΤΊΘΓΘΙΥ ἱποϊάθηΐαὶ, πὰ 80 ψουΐῃν οὗ 1658 αὐὐθηύϊοη. ΟἿ, 
{{|0ὸ ΑἸ  ]οδ ΘΟΙΠΙΠΘΥΟΙΪΔΙ ὕθυ πὶ “΄ 8 46- ΒΏον.᾽) ὥοτηθ δἰθοσ εἴη ἴο εἰ, 
δα ααοίθ [ΠΘ ῬᾶΓ8119] »͵8ὺ δ᾽. 

918. θέασαι ὡς πλεονεκτικῶς : ““ΟΠ]Υ τηᾶγκ ΠΟΥ 561Η8}]ν ᾽᾿---Ῥᾶγθη- 
{πούϊο. 

ἀλλ᾽ οὖν τοῦτόν γε τὸν χρόνον : ““--- 7611 ὕΠθπ, ον {118 {]τη6, δῦ 
1θαϑύ,᾽ 

ὀδυρόμενος : ““ 0} ἸΔτηθπη δ ]0}8 ̓ ᾿---ἃ {πϊπρ' Θοοτγαύθβ αἰ Β]1κθα ; 899 
604, 1170. ὙΑρΡΠΘΥ ρυϑῖθυβ ἴο στϑρδᾶ ἤ οὐ μή Ὀθίοσθ ὅπ ρᾶυθιοῖρὶθ : 
“ε ἐδη 1 1 πιδᾶθ Ἰατηθηίδύϊομ.᾽᾽ 

᾿ς ῬΒΔΑΕΡ. 10 
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ἡ δὲ δὴ ἄγνοια : Μῆ5. διάνοια. Ῥϑοογαύίθϑ᾽ θ᾽ ΟΥ̓ ΠΟΘ Μ111] ΡΘΥΙΒΉ 1 
818 Ὀοᾶγ, Ὀθοδιβθ ἢ8 ν011}1 {Ππθη οἰδμθυ σῖδθ ὕο {Π9 11{8 ᾿πηπηουΐαὶ ΟΥ ἔῸΓ 
ΘΥΘΙ ΟΘ886 ἴο ῬὈΘ6: 1π πῃ ἢγβὺ οᾶδϑθ μ6 Ὑ711} ΙζΠΟῪ 81]; 1π {Πη6 βθοοπᾶ ἢὯ8 
Ὑ7111 06 1ποᾶΡρΘ Ὁ]6 οὗ θυθῃ Ὀθ1ηρ' Ἰρποταηῦ. 

910. φροντίσαντες Σωκράτους: [Π18 ν0} ψΠΘη πϑθα ἴο τηθ8ῃ 
γαγίηφ λορά ἐο, ΜΙ Θομτνθ, 185. ΘΟΙΠΙΠΟΠΪν Τουπα πὶ πΘραῦγΘ ΟΥ 
αυδβ᾽ -ποραῦγθ βθηΐθπμοθθ. [ἢ 8 Ππκ6 βριγὺ ῬΙαΐο ῥγοίβοθβ Π15 αὐΐβοις 
οη Ἠοπῖον ἴῃ Ποριθῖο Χ., πὰ Αὐἱβύου]θ 15 οα Ῥ]αΐο πῃ Δίο,. Εἰ. .. 
ὙΙ ἢ {Π6 τϑηλαυῖς {πῶ Τα τητιϑῦ Ὀ6 τοραγαθα Ὀθίουθ {ριθπαᾶβ.: [Π6 
ῬΠΙΙΟΒΟΡΠΟΥ πιτιδὺ θ6 ΠῸ προσωποληπτής. 

εἰ δὴ μή: εἰ δὲ μή ὈΘοοΙηηρ' ἃ Βίογθούν θα ΤΌ Οὗ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ,, τιϑοᾷ 
ΘΥ͂ΘΙ 11 ἐὰν μή ργθοθᾶθβ. ΟἿ, 68), ποίο. 

ὥσπερ μέλιττα κέντρον ἐγκαταλυπών : 88, ΔΟΟΟΙΑΪΠρ' ἴο ὅπ οοτηῖο 
Ροθὺ ΤῦαΡΟΙ]15, ῬΘΥΙΟ]65 α14, ἐμαυτόν : ΟΌΒοΥγΘ ὑπᾶῦ ΒοΙη6 τοδα ἑαυτόν, 
ἴον ΙΟῊ 560 0Π6 Βθοοπα ποίθ οῃ 101}. 

ΧΠΙ, φαίνωμαι μεμνημένος: “1 1 ἀο ποῦ βῃον ὑπμαῦ 1 Πᾶγνο 
ΤΟΙΠΘΙ ΟΥΘΑ 10 ᾽΄; 684, ποίϑθ. 

ὅμως... ὄν : ““ὉποπρῊ 1ὖ 15; οἵ, ἅτε, 790), 

9117). ἐν ἁρμονίας εἴδει: ἴῃ [Π0 ΒρΘΟΙΘΆ, ΟΥ' Ο1458, 18 06116ἃ ἁρμονία. 
Τὴ {Π15 δπα {Π6 Το] Πρ' ΟΠΡύοΥυΒ ΒΟοσαῦθβ τᾶ ]κ65 ἃ ἘΠ γθοίο]α σϑῦπξα- 
(οη. οὗ Θ΄ πητηϊαβ᾽ ΟὈ͵] θούϊοπ. (ρον, ομᾶρ. ΧΧΧΥΙ.). ὅΞ'66. ΑΠΑΙΎΒΙβ, 
Τηϊτοαποίϊοπ, ᾧ ὅ. 

Κέβης μον ἔδοξε: ἴπ ΟΠδᾶρ. ΧΧΧΥΙ., ΘΒΡΘΟΙΔΠν 888Β. Νοίθ {Π6 
ΒΘΟΊΘΠΟΘ ἀπολλύηται αἴΐον ἔδοξε; α΄. ὁ 244. 

αὐτὸ τοῦτο... Ψυχῆς ὄλεθρος : ““7πιϑύὺ {Π15---ἰπο ἀοδίγποίίοη οὗ {Π6 
5011]. ΓΓΉΙΒ 15 Δ 6000 οὗ ΟθὈ68᾽ σγοσὰβ 1η 888. 

ἀεὶ ἀπολλύμενον οὐδὲν παύεται: ““ΠΘΥΘΙ 5ίορ5 Ὀθίπρ' Ῥου] οΙοΆ ΠΥ 
αἀοβίγσογϑα.᾽᾽ 

ἄλλ᾽ ἤ -- ἄλλα ἤ : ΒΙΠΡῚΥ δα] οῦϊναὶ, ποὺ ὁπ 8 βᾶπιθ δἃ8 ἀλλ᾽ ἤ ἱπ 
704, ἄο. 

συνωμολογείτην δή: ὑΠ68 γογαβ οὗἨ {π6 παγγαΐου, ῬΠαθαο. 

911). ἐκείνου τοῦ λόγου: (Ἴαρ8, ΧΥΠΙ.--ΧΧΙΥ. 

ἀναγκαίως ἔχειν : ““10 15 ΠΘΟΘΒΒΒΑΡΥ ᾽᾿; ἔχειν ΜΠ Δάν ΘΙ Ὁ5 ἀθπούϊπρ' 
ἃ Βίαϊθ. 

92Α. θαυμαστῶς ὡς : ““σποπαον αν ᾽ἢ; οὗ, ἀμήχανον ὅσον, 806, 
ἐμμένω ὡς οὐδενὶ λόγῳ: “1 Δ01ὰθ Ὀγ 1Ὁ ἃ5 1 ἀο ὈῪ πο Οὗ ̓ ἀΥϑιι- 

τηθηῦἧ᾿; ὁ.6., ΤΩΟΤ6 {πὰ ὈΥ͂ ΔΩΥ ΟΥ̓ΘΙ ΔΥρ ποθ ηΐ, 

τὸ ἁρμονίαν μὲν εἶναι... συγκεῖσθαι : οροχοροέϊο ἰο ἥδε ἡ οἴησις. 
συγκεῖσθαι 18. ἴῃ τθριϊαν Αἰ ἴον ὑπὸ ρουΐθοῦ ραββῖγο οἵ συντίθημι, 
δ Πα -- [Πθ Ἰαΐου συντεθεῖσθαι. 
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ἀποδέξει γε σαυτοῦ λέγοντος : ““Δ]1ογγ γου861} (ο Βα γ ̓́᾽; 850 ἴοο ἴῃ 
9015, Τηθ ρϑηϊξῖνθ δ Ὀβο]ΐθ τυϊρη ὈΘ ΤΠΟΥΘ ΒΙΤΊΡΙΥ ΤΘΡ]αοοα Ῥγ {π6 
δοοιιβαῦνθ, ἃ5 8150 1ἴπ ὡς δεδιότων, 77]. 

928, ὡς πρότερον ἣν ἁρμονία... συντεθῆναι : {115 15 ῃ6 ὈΠ} οὗ 
ὕπο ἀγραστηθηῦ οοπίαϊ πΠΘα ἴπὶ {15 Οπαρίθυ. ΑΔ ΠΑΥΤΩΟΠΥ͂ πιιδῦ ΘΟΠ16 ἱπίο 
Ῥοῖπρ' ἴδον ὑπαῦ τυ πο οατιθ68 10. 

Ἵ ταῦτά σοι συμβαίνει λέγειν : ““πῇμαῦ γοῖι ΒΔ. ΘΟΠΔ65 ὕο [ῃ15.᾽" 
Οὐμουβ, γνϑααϊῃρ' οὐ ταὐτά, ἰγαπβ]αΐθ, “"γοι δἄάναμοθ οοπίγαϊοίουυ 
ΡΓΟΡοβιίοηβ.᾽ Νοίο, ταῦτα -- “{Π686. {Π]ΠΡΒ ᾽᾽; ταὐτά -- ““{Π6 ΒΕ Π16 
ὉΠ] ΠΡῈ.᾽; 

Ἵ ᾧ ἀπεικάζεις : ““ἴο ψΠΙΟῊ γοῖ ΘοΟΙΏρατο 10.᾿ ΤΉΘΥΘ 15 ΔπούμοΥ 
γοϑαϊηρ,, ὅ ἀπεικάζεις : “88 γοὰ γοργθβϑϑηῦ 10." 

ἀνάρμοστου : ““ ΠΠΠΔΥΠΊΟΠΙΖοα;,᾽᾿ “΄ ἀϊβοονἀδπύ.᾽" 

920. ξυνῳδῷ : ““ΠΑΥΙΠΟΠΙΟΙΙΒ.᾽ ΟἾΒοΥγΘ 0Π6 ἀαὐνοβ ἴδοι πρέπει, 
οὗ, Ῥϑίον, δηα 921), αἴξου ξύνοιδα. 

μετὰ εἰκότος τινὸς καὶ εὐπρεπείας: ““ψΠΠ ἃ οουίαΐϊπ δπηουπῦ οἱ 
ῬΥΟΒΔ ΠΥ ἃ Πα ΒΡΘΟΙ ΙΒ 685.᾽} 

920). διὰ τῶν εἰκότων τὰς ἀποδείξεις : Αὐἰδίοι]Θ. ἴῃ {πΠ0 )»710)' 
Απαϊψέϊο8 ἰουτητι!αἴθβ ἃ τηθῦποά οἱ ρῥτοοῦ, γῃϑίου 04] σαῦμοσ ὑπδπ βύυιοὐν 
Ἰορῖοϑὶ, Ῥαβθα οἢ εἰκότα----ἶ.6.. ΟἿ. ῬΥΘΙΊΪΒΒΘΒ Ὑ ΠΙΟῚ 8.6 τη ΧΊΠΊ5 φθη 6) οἰ 
ἔσθ. ΤῸ {Π18 τηοὐῃοα Π6 ρᾶνϑ {Π6 Ὡδη16 οὗ οηέμψηιϑηιθ, ἃ 1π 1ὖ {Π6 
ἸΔΊΟΥ ῬΓΘΙΏΪΒΒ νὰ ἀδβι1Δ]1γΥ οτηἱὑ6α, ἃ5 οΟΪηρ' ιὐποιΐύ βαν]πρ', 

ἀλαζόσιν : ““ομοαύδ᾽᾽; ἴτοπι ἀλάομαι, 1 τὐα)ιάεγ" : οἷ. ΟἿ τ|886 οὗ 
υαφαθομεαί, ΑὙἸδῦου]θ τ αῖκοθ ἀληθεία (ἐγ εἰ}, Γ}εἾ))685) {Ππ| νὶτύαθ Ἰγ]πρ' 1ῃ 
{Π6 τηθϑη Ὀθύνγθθη ὑπὸ νἱο65 εἰρωνεία (δαγίης [688 ἐθαλλ οη6 ηιῖῳ ᾽:) ἀπ 
ἀλαζονεία (δανγίγ "1076 {}ι.α7} ογ)6 5 Ποιεῖ). 
φυλάττηται: αἸΒΕ Πρ 585) φυλάττειν τι: ““ἴο οιυατα βοιηθίμ!ηρ ᾽᾿; 

φυλάττεσθαι τι: ““ἴο ὍΘ ΟΠ. ΟΠΘ᾽κ ο'ιᾶτα ἀρα δύ Βουηθύμῃ1ηρ".᾽᾽ 

ἀξίας ἀποδέξασθαι : ἴῸν {Π6 τι56 οὗἩ {π6 δοίϊνο, οἵ, ἀῦονθ, 9060. 
Ἵ ὥσπερ αὐτῆς ἔστιν. .. τοῦ ὃ ἔστιν : (1) ““ 7πι8ῦ ἃ8 ΠΟΥ Βι δίϑμο06 

ΥΘΑΠΥ οχίβίβ, ἐδ κῖηρ' 15 ΠΔΠ1Θ ΤΌΤ Π6 ΦΌΒΟΙ αὔθ οχἰβύθμοθ᾽᾽ ᾿; οὐ (2) 
ἐς ΤΠ ΒΠΌΠΟΙ ἃ5 {Π6 βιιθδίδποθ, ζο.. . . ὈΘΙΟΠΡΈ ὕο Ποὺ ᾽᾽ (1.6., ἐδ ὁοφγ θα 
ὧν }167)---- αἸκῖτιο; αὐτῆς ἃ8 ῬΟΒΒΘΒΒΙγΘ β'ϑηϊῖνο, (9) ΟΠ ΘΒ τϑδᾷ αὐτή [ῸΥ 
αὐτῆς, ἃπια ἰχαπβ]αύθ, “( δῦ ἃ5. Π6 νϑυὺν βυθβίαποθ ὑπαῦ ὕαϊκοϑ ὑπὸ {1016 
ΟΥ ΔΌΒοΟΙαΐθ οχϊβέθποθ ΤΆ ]]Ὺ Οχὶβίβ.᾽ [ΠῚ ΔΗΥ͂ οἅ86 Π6 Τηδ]η Ῥοϊηπῦ 18 
{πᾶῦ [Π|6 Βο] βίαπ 8 οα. {Π6 βᾶηη6 θὔθυ πὰ] 16 Υ6] ἃ5 ὕπ6 οὔθυ μα] νου {165 ΟΥ' 
Θχιβύθποθβ ὑμαῦ 10 ΔΙΟΠ 6 ΘΟΙΏΡΙΟΠΘΠαΒ. 

ΧΤ ΤΙ, ἄλλως πῶς ἔχειν... συγκέηται : ““ἰο Ὀ6 αἰ θυθπῦ ἕτοιμη {16 
ΘΟΠ 015 οὗἩ [Π6 βαθδύα ποθ οὐ συ Β]Ὸὴ 1 15 ΘΟ ΡΟΒΘᾶ.᾽; 

99Α. ἡγεῖσθαι γε προσήκει ἁρμονίαν : οοπίγαβὺ ὕπ6 οοηδίχ οὕ! 
ΥἹ προσήκει ἴῃ 92) ἀθονο (ἁρμονίᾳ... προσήκειν... ἔχειν). ΤῊΪΒ 
ΒΘΠΐΘΠΟΘ ΤΘΆ]]ν οΟΠζαΙἢΒ. Π6 ὨΪπ’ ΠΟΙ. 18 ΘΙ θογαίοα τὰ {ΠπῸ ΤΟ]! ηρ 
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ομδρύσδυ, πα οομδυαὐοβ {π6 ὑπ|τἃ ἀυρατηθηὺ ἱπ ἀἰβρυοοῦ οὐ {Π6 8556Γ1- 
{1οη ὑμαῦ {Π6 δ8οιῖ 8 ὦ ζϊμᾶ 97 ἤαγηιοηγ. 

ΤῊΘ οΟμΙοὲ ροϊπύβ ἴῃ {Π6 δυρατηθηῦ οὗ [Π18 ομαρίον, Β1Ο ἢ. 18 τα ἢ 
ΤΊΟΥΘ ΘΟΙΊΡ]]Οαὐθα, ΔΥΘ :--- (1) ὉΠΘΥΘ Δ1Θ ἀθρυθοβ οὗ ΠΑΥΤΠΟΠΥ͂, γΔΥΎΪΠΡ᾽ 
ἢ 86 τηδύου 18 ΏΘΠΟΘ 1Ὁ οτηδηδίαβ; (2) {Π 676 ἃγΘ ΠῸ ἀθρυθοβ ἴπ 
8011. Αραῖη, (8) ὕπουθ ἃὺθ νἱγύαοιιβ Β01}15 ἃ πα νἱἹοΐοιβ Β00}18, δηᾶ 
γἱγέθ 15 ἃ ΠΑΥΤΊΟΠΥ͂, ΜΜΗ116 ν]068 15 ἃ ἀἸΒοοΥΤ ; ὑπουθίοσθ, (4) ἃ νἱυθαουΒ 
501] 18 ΤΏΟΥΘ ΠΘΡΙ]ΟΠΪΟΙΒ. ὑῃ8Π ἃ ν]ἹΟΙουιΒ 5801]. Βαῦύ (4) 15 ᾿ποοπδβιβίθπξ 
ψ ἢ (2), ὑπ υοίουθ 108. ὁρροβϑιῦύθ τιυδὺ ὍΘ ὑχπθ; ἴπ ΟἾΠΘΙ ὑγοσαβ8, 81] 
Β01115 ΔΥΘ Θα Δ }]}ν σίσίποιβ, Β]ΟῊ Ὑ78 πον ἴο 6 Δυθασᾶ. Ηθποθ {Π6 
ΒΙΡΡοβιύϊοη. ὑπαύ {Π6 δον 8 ὦ ἤαγηιοῖν ἀραῖτι [8.118 ὉΒ. 

πολλοῦ δεῖ: “618 1 ἔροτη,᾽) 1 {Π6 πῆ} γ685 κινηθῆναι, το. 

ἐναντία : δάνοιθ 81 δοουβαῦγθ, ρΌΙΠπρ', πὸ ἐναντιωθῆναι, ΙΓ τοῖς 
αὑτῆς μέρεσιν. ΟΥ̓. {π6 ἔγοαποπῦ Δάν Ὁ 18] 186 οὗ πολλά. 

οὕτως. .. ὧς ἂν ἁρμοσθῇ : “780 ἱπ {π6 γγὰγ 1 18. ραῦ ἐορϑύμον ̓" 
(Ποσσον ον {Παῦ ΤηΔΥ Ὁ). 

μᾶλλον... καὶ ἐπὶ πλέον : ““ ΠΊΟΙΘ 8 ἴπ ἃ ργραύοσυ ἀθρυθϑ." 

998. μᾶλλον... καὶ πλείων: ““ἴο ἃ ρφγθαίον οχύθην δπα {Ὁ]]61.᾽ἢ 
Νοῖθ ὕΠ8 οο]Ἱοοαύϊοη. οὗ δἄνογ ἃηᾶ δἀ]θοίϊνο ; οὗ, καλῶς καὶ ἀληθῆ, 
19}. 

εἰ δ᾽ ἧττον : ΔΒ ΘΙΙΠρ 0 ἂν μὲν μᾶλλον, [Π8 ΟΠδπρ6 οὗ τηοοᾶ, ἄο., 
ῬΟΙΠΡ᾽ ΒΙΠΊΡΙΥ ΤΟΥ {Π 58]κ6 οὗ ναυϊϑῦυ. 

καὶ κατὰ τὸ σμικρότατον, κιτιλ. : ““ὑπεῦ ΘΥθη ἴῃ [Π9 Βτη8]]οϑὺ ἄθρυθθ 
ΟΠ68 801] ἴο ἃ ρ,θαῦθι ἄθρυθθ ἃ Πα ΤηΟΥ9 ὑμδη ΟΥ̓ΠΘΥ 80 1118, ΟΥ [0 ἃ ἸΟΒ56. 
ἄδθροΎθ6 ἃ πα 1655, 18. ὕΠ18 νΟΥῪ ὑπ] Πρ', ΠΘΙΉΘΙ]Υ ὁ Β01].᾽ ᾽᾽ 

ψυχήν : ““͵.6.,) ἃ 500],᾽᾽ 1ῃ ΔΡΡΟΒΙ ΠΟΙ ἴο αὐτὸ τοῦτο. 

0990, τῶν οὖν θεμένων... τὴν κακίαν: ““ψηαὺ Μ11 ΔῊ οπ8 οὗ 
{πο 0 ἀθῇῆπθ [}6 8011} 848 ἃ ΠΔΙΊΠΟΠΥ͂ 58 0 ὑμπαῦ 656 {πὶπρ8 τὸ ὑμαΐ 
οχ ϑῦ 1π {Π6 500]---ἴο ττῦ, νἱνέαθ ἀπα ν]οθ ἢ) 11ὖ.,) “’ ψ11] βαὺ ὑπαῦ [Π686 
Ῥδῖπρ' γμαῦ οχὶβῦ 1π {Π6 801}].᾽ τῶν θεμένων 18 Ῥαγϊ ῖνθ σοπῖῤῖνθ. 

ἔχειν ἐν αὑτῇ ἁρμονίᾳ οὔσῃ: ““ῬΟΒΒΘΒΒ, 861} ἃ ΠΑΤΙΛΟΙΥ, βΟΠῚ6 
ΟΥ̓ΒΘΙ ΠΑΥΤΊΟΠΥ ΜΙΠ1η 10.᾽) Τὴ {Π6 Ποροδιῖο, « αδύϊοθ, ἐπ ἀυομιθοξοπῖα 
νἰχῦαθ, ποῦ ΟΠΙ]Υ͂ 18 10501 ἃ Βαυηοτν οὗ {Π6 ἔπχθθ ρασΐβ οὗ {89 80], 
Ῥαυῦ ΚΘΘΡΒ ΒΔΥΙΠΟΠΥ͂ διηοηρβῦ ΠΏ θτη. 

προωμολόγηται : ΘΑΙΥῪ ἴῃ 998, 

990). ἁρμονίαν ἁρμονίας : Ξϑοογαῦθδ ΒΙΤΡ]Υ Βα ΒΕ 1ὑπῦθ8 {Π18 ποσὰ ΤῸ 
δῦ, Δοοογαϊπρ' ἐο ἸΤΏΤηἾα 8, γγαὰβ 18. Θααϊνα]θηΐ, νἱΖ., 80], ἀπᾷ δτ8 
ΒΠΟΥΒ ὑπαῦ [ἢ 6 ΘΟ ΠΟΘΒΒΙΟΙ. ἈπηΟτπβ ἴο ἃ οοπ γδαϊοίϊοπ, 

τὴν δέγε.... ἡρμόσθαι : 5011] ἀοροπαϊπρ' οα. προωμολόγηται : ““Θα18] 
ΒΠΔΥΤΉΟΠΪΟΒ ΔΘ ΘαΌΔΠ]Υ ΠΑΥΤηΟπἰβ6α.᾽᾽ 

ἔστιν ὅ τι: {πΠ6 ᾿ἱπίθγγοραύνθ ἔθυσα Δηβυ θυ πρ' ἐο Ππ6 ἀθπιοπβέγα ἶγ9 
Ψ“ ἔστιν ὅς. 
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98). τοῦτο δ᾽ αὖ πεπονθυῖα : ““ υπᾶ οι {Π689 οἰτοιπιβίαποθϑ, ὑπ 6.7; 
μετέχου ἄν : Οὔδβοτνο ὑμαῦ 1π ὑπ 8 Θχδοῦ!ν ρᾶγ8}16] βθῃύθποθ Ὀθον,, 944, 

8ΠΟΙΠΘΙ ἴθπβθ οὗ ὕπ6 ορύαῤί νϑθ 18 αϑϑὰ 1π τη ἢ 0Π 6 Β81η86 86η86, οὔποτ᾽ 
ἂν μετάσχοι (α. ᾧ 202). Τῇ {π 800] ὈΘ ἃ ΠΔΥΠΊΟΠΥ͂, ΟΠ 8010] Πδ8 7180 ἃ 8 
τη ἢ νἱσύαθ δηα 108 88 ἃπΟύΠοΣ ; ΟἹ' ΤΠ 61, ΤηΔΥ γ1͵7ὕῸ ποῦ ΒΔ 0 (μᾶλλον 
δέ γέ που) ὑπαῦ νῖοθ ἀοο8 παὺ οχὶϑὺ αὖ 8]] ὃ 

9414. οὐδέ γε δήπου... κακίας : 80. ἂν μετάσχοι. 

καὶ πάσχειν ἂν ταῦτα ὁ λόγος : ““ὑπαῦ οὔν ἃγρυτηθηῦ χοῦ] Πᾶνθ 
ΘΟΠῚΘ ὕο ΒΌΟἢ ἃ Ῥᾶ55.᾽ ΟἾΒΟΥνΘ [9 ΟΠΔΠΡῸ ἴο ἃ ῬΘΙΒΟΠΔ] οοΟΠμβύ πού]. 
ὙΥΙ δοκεῖ. ΤῈ πάσχειν ἄν ὮΘΙΘ ΤΟΡΓΘβοηΐβ ἔπασχον ἄν, ἃ8 ΜΘ 860 ὈΥ͂ 
ἢ ὑπόθεσις ἦν. 

ΧΤἼ7ΠΙ. 948. τῶν ἐν ἀνθρώπῳ πάντων : ραγὑ  ῖνθ σϑηϊνο ἀθροη]ηΡ᾽ 
ΟΠ. ἔσθ᾽ ὅ τι. ΤῺΘ Βυγαν οἵ [Π6 508] ονϑχ π6 Ῥοάν μᾶ8 Ὀθθῃ αἰβοιιβδοα 
ἴη 80Α. ᾿ 

φρόνιμον : ἴογΥ {Π6 τηθϑη1ηρ' 8η4 ᾿τηρογύαποθ οὗ {815 ἴῃ ῬΊαῦο᾽ Β ΘΥΟ8, 
506 661 8ηα 824 (ποίο). 

πότερον συγχωροῦσαν : ““Απά ΠΟῪ 068 1 γτὰ]0 ἢ ΒῪ γἹο]αϊηρ', ζο.᾽" 

940. ἐν τοῖς πρόσθεν : ͵.6., ἴῃ 994. 
ἁρμονίαν γε οὖσαν : ““ ὑπδὺ 18 (γε), 1 10 15 ἃ ΠΑΥΙΊΟΠΥ.᾽" 
οἷς ἐπιτείνοιτο. .. οὖσα : ““ἴο {Π6 ὕθΠ810η8, ΤΟΙ ΧΑ ΟΠ, ν᾽ Α΄] 8, 

Δα ΟΥΠΟΙ τηοαϊῆοαύοηβ οὐ {π6 ρατΐβ οὗ ὑπ6 ᾿πβύγιαπιθηῦ Ώοσ πη 1 
τοβϑί65.᾽᾽ (Ο 64 465.) ΤῺῊΘ ορίαὐνοβ ἃ’ ἐγθαποηίαϊινο ; οὗ. α΄. ὁ 299. 

ἄλλο ὁτιοῦν. .. ἐκεῖνα -- ἄλλῳ ᾧτινιοῦν πάθει ὃ ἐκεῖνα πάσχοι 
(γαρπου). 

ἕπεσθαι : (86 ἴοτοθ οὗ ἄν, Ὦγ66 11π608 ΔΌουΘ, 1αϑύβ οαὖ {111 {818 γϑυ. 

φησί τις : τις, {Π| [π ΕΎΘΠΟΙ οὐ), αϑθἃ ἴο ἀγνοϊά {}}6 ῥα ββῖγθ. 
ὀλίγου : 566 ποίθ οπ 800. 

94}. τὰ μὲν ... διαλεγομένη : 111πϑὐὑγαύθ5 [ῃ6 πάντας τρόπους. 
ταῖς ἐπιθυμίαις : {π|8 ἀπ {π0 ΤΟ]]Ο Πρ ἀαύίνοβ ἃγ 0. τηδ4θ 80 ὈΥῪ 

ἱπῆποποο οὗ διαλεγομένη, ὑΒΟῸΡῊ {Π6Ὺ 8180 ΡῸ 1Π 50η86 ΜΙ] 0Π0 ὕνγο 
Ῥχθοθαϊπρ' ΡΥ 101} 168. 

οἷόν που: “Α58 Ηοπιοι, γοὰ πον, Πᾶ85 ἄοπθ᾽"---“ἢ Ῥαγ αν 
ΤΘίθσο ΠΟΘ ἴο διαλεγομένη. ΕὟΥ {1:18 Ῥ]ΑΥ ἦα] γᾶν οὗ ““ Οὔπρ' ΗἩΟΙΩΘΙ ἴο 
115 ΡατΡοΒΘ,᾽ οὗ. Ῥ]αῦο᾽ Β δ οὐ ὕπ6 Ῥορυϊαν Βα ρθυβυ 105 ἀθουῦ »ΠΟΒίβ, 
ἴῃ 817). 

οὗ λέγει τὸν ᾽Οδυσσέα: ἴῃ Οὐν88., χχ. 17. ΕῸΓ {Π δοοαδαύίνθ (““ οὗ 
Οαγββθαβ᾽᾽}), οἵ, τὰ δρατά.... λέγομεν, 19}. 

ἠνίπαπε: ““ομ1α ᾽᾿; τοἀπρ]]οα γο δουῖβὺ ἔγομ ἐνίπτω. 
κύντερον : ““1Ὧ ὍΟΥΒΟ ᾽᾿; ΠῸΠῚ κύων : ““ἸΏΟΥΘ ΒΗ ΔΙΊΘΙ088,᾽) ἃπα 50 

“χῃΟΓ6. ΤηΐΒΟΣ 016.) ΕῸΣ {16 ἀθυθιορηιοπῦ οὐ {Π|Ὸ ὑγοσα ΘΟΙΏΡΆΤΟ. ΟἿἹ 
86 οὗ {π0 ποτὰ ρμαγίαλ 



1.20 ΡΗΛΈΡΟ. 

ΓΘ ΟὐοδΒΙΟΠ ΟΝ. ΜΒΙΟΒ Οαἀγνββθιβ Βα] {815 5. {86 δΒιρῃὺ οὗ {Π6 
ΒΌΣΟΥΒ ΤἹΟὐΠρ' ἴῃ ὨΪΒ Ποιιδθ: {Π0 ““ ΟΥΠῸ [Δ σΟΥΒῸ ὑπ] ηρ᾽ νγὰ8 18 
δανοηΐασο τ ἢ Π0 Ογο]ΟΡ 5. 

941. ὡς ἁρμονίας οὔσης : οἵ. {π6 σΘμῃλύνθ δρβοϊαΐθ πιὺ ἀποδέξει, 
92Α. ὡς ΜΙ ροηϊνθ ΔΌΒΟΙ αἴ ἀθπούθβ ὕΠ6 οοπαϊθοπ ὁπ Υ ΒΙΟῊ {89 
ἀρϑηὗ δοίβ; οἵ, ὡς θέλοντος, ὅορῃ. Ο.1ν. 8. 

οἵας ἄγεσθαι ς: ““ οἵ ἃ παΐυχο ἰο Ὀ6 ᾿πῆππθποθά Ὀγ.᾽" 
ἢ καθ᾽ ἁρμονίαν : ““ΤΟΥ ἃ Βαγτλο ν᾿; οὗ, 186 οὗ κατά 1π καθ᾽ ἄνθρωπον 

μείζονα φρονεῖ : “6 ΒοΙ48Β ὑποπρη 8 ἴοο ΠΙΡῊ ῸΥ τηδῃ.7ἢ 
σύ μοι. .. ἐξευρήσειν : ποθ ῬΘΥΒΟΠΔΆ] 86 οὗ δοκεῖς ὙΏΘΙΘ γγ0 ΒΒου]α 

1τ186 6 ΠΠ]ΡΘΙΒΟΠΔΙ, ἃπα οἴ. 186 οὗ δίκαιος, δῆλος. 

ΧΊΤΙΨ. 964. τὰ μὲν “Αρμονίας ... ἵλεά πως: “ὙΒΘΡαη Ἡδυτηοηΐα 
ΠὰΒ, 10 ΒΘΘΠΊΒ, ὑπγηθα ουὖ [α1Υ]ν ῬΡΟρΡΙουΒ. ὕο τι8.᾿ Τί 18 ἃ Κἰπά οὗἉ 
ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ ΟὗὨ [ὉΥΘν 611, ἵλαθι ῬΘΙΠΡ' [Π 6 ῬΤΌΡΟΙ ἁἀαγο88 ἴο ἃ ΡΟὉ4, χαῖρε 
ἴο ἃ τηουΐα]. Ἡδυ]ηρ' ΡΥ [ὉΠ] Π]ΚΘηΘα ΘἸτητη1ὰ5 0 {Π6 ΠΘΙΟΙΠΘ ΟὐὨ ΠῚΒ5 
ηδύϊνο οὖν, οοναύθθ παῦμσα ]ν ΘΠ ΡΉ. 18.0618 Ὠ15 Ὀχοΐμον ΟΘ 068 ὙΠ 
[86 Ππ8116 οὗ Β61' ΒαΒθαπα (δα Πη18. 

ἱλασόμεθα : ““ οὈίαϊτι Η18 ἴδοι." 
θαυμαστῶς. .. ὡς παρὰ δόξαν : [ὉΓ ἃ 5᾽Π11Δ} ΔΥΤαΠΡοτηοπὖ οὗ τγοταβ, 

8606 9910), 1024. 

Ἵ ὅτε ἠπόρει : ΟΥΠΟΥΒ τοδα ὅτι ΟΣ ὅ τι ; ““ΒΑΥΊΠρ' ἐπαΐ,᾽᾽ ΟΥ ““ἴπ τι Βδὺ 
γοϑρθοῖ, ἢ ννὰβ ἴῃ ἀοπθύ.᾽᾽ 

Χρήσονυον: ἐἐγρίαΐο, ΟἸΒΡΟΒΘ οὐ 15. ἀὐριυτηθηῦ᾽᾿; 11Ὁ., τἰ86,, φαΐ 
εὐἱέλ. 

9615. τὸν λόγον α ὕπ6 Ββιθή]θοῦ οὐ {86 εἰ ΟἸατιδθ 15 ραῦ Ὀν ,γοϊορδὶδ ἃ 8 
δοοπεαΐξνθ 1ἢ [Π6 ῬΤΊΠΟΙ͂ΡΑΙ Οἰατιδθ. 

βασκανία: ““Θηγν.᾽ Τιαύϊη γαδοϊγειηλ, Οαν ἀθυϊναύῦνθ ἔσο ΒΟῊΝ 
()}αϑβοϊμαίθ) γ8 τι88 γαύῦμου οὐ {π6 ουὐΐ ογο, τ 115 {π6 ἃποιθηΐβ ὑπουρθύ 
ΤΆΓΟΥ οὗ {Π6 ουΐΐ ἐοησιίθ (οοπθοΐθα τ] βάζω, 8ροαΐ,, ει86 8,618). ῺΘ 
1Ιάθῳ οὗ ὑπ ροαβ 66 ]1πρ' “ἐΘηνν ᾽᾿ (φθόνος, ζο.) ὑονναγβ Τη0η ΨΠῸ 
Ῥοδβϑῦ οὐ᾽' {π1πὶς ἴἰοο ΠΙΡΉΪΥ οὗὨ {ΠΘΙΉΒΘΙν 5. 18. ΤΆΤ 1}18} ΘΠπΟῸΡ (οὗ, 680. 
ΘΟΡΠΟΟΙΘΒ᾽ “4 ηἰφοηο, 127; «ΑΙ αμιθηλ)ο7,, Τα Β5112), θα Ῥ]αΐο οἰ βθυγ το 
ΒΠΟΥΒ {Πᾶὖ ΠΘ ἀο068 ποῦ ΒΘΥΙΟΊΒΙΥ {1|6 {Ππ8 ποίϊοθ. 'ΤῊΘ ΒΆ1η6 14θ8 ΤἸΠ5 
ὑΒτοῸΡ ἢ [Π9 [4]6 οἵ ῬοΙγοχαΐθβ πῃ Ἡθγοάοίι. 

“Ομηρικῶς ἐγγὺς ἰόντες: ““ ἀγαιυϊην πὴρἢ, ----ἰο ἀ86ὸ πΠ6 ἨΙΠΟΙΟ 
ῬΏΓΑΒΘ ᾿᾿---ΟΥ ῬΘΥΠΆΡΒ, “(88 Ἡ ΟΠ ἾΒ ΠΘΙΌΘΒ (Ο.᾽ ΟἸΘΟΙῸ τπ|868 {π0 ποτὰ 
ἴο ἀθβουῖθο ἩοΥμου᾽Β τηϑί Ποᾶ οὗ παυγαίνο : ὕστερον πρότερον, Ομηρικῶς. 

τὸ κεφάλαιον : ““{16 ομ]οὲ ρΡοϊῃὺ ᾽᾿--τοῦ ταῦ", ΒΟΣ168 οὗ ΟΠ’οὲ Ροϊπίβ, 
70 δ1{16. 

ἀξιοῖς ἐπιδειχθῆναι : ““γοιῖι ἀοπιαπα ἃ ζω" ἐλ)" γυοοῦ.᾽ 

960. ἀποθανών: ποιηϊηαίνο Ὁ ὑπ οοιμῆοι Οτορὶς Ἰάϊοτι Ὀν 
ΜΈΙΟΒ, θη 0}}6 Β 0] οὐ οὐ {Π|ὸ ᾿πη πη νο 15. {Π6 βᾷμηθ ἃ8 {πα οὗ ὑπὸ 



ΝΌΤΕΒ, 94:}---θθΑ. [27 

νου οἡ ΜΏΙΟΝ Ὁ ἀθροπαβ ἀπ 15. οὐ θα, ἃ] οὐϊν 95 ἀπ ραυύο! 168 
το ουυηρ᾽ ἴο ὑπ Βα Ὀ͵]θοὐ τὸ ρμαΐὖ 1π ὑπο πομηϊπαίνο. Οὦ. ᾧ 18θ, ποίθ 8. 

ἐν ἄλλῳ βίῳ: ““ἴπ Δ οὐποὺ γα ]]}κ οὗ 1186 ᾽᾽; οὗ, Ομᾶρ. χι. ΟἾΒΘΥνΘ 
ὑμαῦ βίος οὗνθι τηθϑ 8 τη ἢ τοῦθ ὑπᾶπ ζώη---τηΘτο οχὶβίοπμοθ ἃ5. 8 ἢ 
Δ ΠΪΠ18]. βιούς : 2πά δογϊδὺ ραυίϊο1}16 οὗ βιόω. 

ἠλίθιον : ““ΤΟΟΙΙΒῊ ᾽᾿᾽; οοππθϑοίθά ἢ ἀλάομαι, τυωηάθ)" (οἷ. ΟἿΥ 
αγἱυεῖ). 

θάρρος : οορῃιαύθ δοοιιβαῦϊνθ. 
τὸ δὲ ἀποφαίνειν : ““ἃ8 ἴον Βπονίηρ', ὅο.᾽) ΤῈ βοηύθποθ ἀοση [ο 

γενέσθαι 15 ΒιιΠΊΤη θα ΠΡ 1π πάντα ταῦτα. 

μηνύειν ἀθανασίαν μὲν μή, ὅτι δέ: {Π18 1πῆπ|ῤῖνθ ἀθροπαβ οα 
κωλύειν ; ὕμδαπ {πΠ6 οοπβίγοθοη ΟΠΔΠΡῸΒ ἰο ὅτι νι θηβοῦ οἱ {Π6 
᾿ηἀτοαύγο αὖ ἢσϑῦ, ἔμθη ἴπ 96) συ {86 ορίαὐνο (ζῴη... ἀπολλύοιτο). 
ΚΣ {Π|686 νδυιθίϊθ5 1ῃ ἱπαϊγθοῦ αἀἸΒΟΟΌΧΕΘ, 800 Οὐ. ὁ 241, 242. 

ἀλλὰ γὰρ... ἀθάνατον : ““ ΤΟΥ 411 {μαῦ, πογογον, τὖ ψ88, γοῦ 
«πουρ δ, ΠΟΘ {16 ΤΊΟΓΘ ἱπηπλουία].᾽ 

961). αὐτὸ δὲ εἰς ἀνθρώπου σῶμα ἐλθεῖν : Βυ Ὁ] οὐ ἴο ἀρχὴ ἦν. ΟΘὈ68 
μά ποῦ ρῥαΐῦ 10 50 ῬΥΘΟΙΒΘΙΥ ἴῃ 884. 

πρός γε τὸ ἕκαστον ἡμῶν φοβεῖσθαι: “80 [ὯΓ ἃ5. ον ἱπά! ν᾽ π8] 
ΔΡΡΙΘΕΘΙΒΙΟΠΒ ΔΘ ΘΟΠΟΘΙΏΘα.᾽; 

96Ὲ:. ἐξεπίτηδες πολλάκις ἀναλαμβάνω: “1 ῬΌΓΡΟΒΟΙΥ τορθαῦύ 1 
οἴξοπ.᾽ ἀνά ἴπι' Θοπιροβιύϊομ οὐὔθῃ μ88 0818 πούϊοη οὐ ὈΘΡῚ ΠΗ] Πρ ΔΘ 
πα ἀοΙπρ' ΟΥ̓ ἃ πα ΟΥ̓ΟΥ ἀρ η. 

ἵνα μή τι διαφύγῃ ἡμᾶς : ἴον ἵνα ψ τ ἢπα] βθπίθῃοοθβ, 5660 Οὐ, ὁ 210. 
ἵνα ταυδῦ Ὀ6 τϑρθαΐθα Ὀθίουθ προσθῇς ἢ ἀφέλῃς Π]685 ὑΠ6 0 Ὅ60. ἰαϊκοη ἴο 
ἀθρϑπά οῃ. βούλει, ἃ8 ἴπ 79. Τὴ Ἰαϊδοι Υ Ἰθᾶνοβ [Π6 τε ἴῃ εἴ τέ τι 
βούλει ἀποχρ]αϊπρᾶ. 

ΧΙ,Υ. περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς!: ““ φΟΠΘΥαύϊο ἃ μα οΟΥΤαΡ Ι0η,᾽; 
“ἐ ἀρυϑιορτηθηῦ ἃπα ἀθοαν.᾽; 

96Α. τά γε ἐμὰ πάθη: [Ὁ 18 αἰδραύοα τ οί ΠΟΥ {Π15. δοοοιιηὖ ὙΠ] Οἢ 
ΤΟ]]ΟΥΒ 15 (1) ὕσαθ οὐ {π6 Βιβίου θα] δοογαΐοβ, (2) ὑστιθ οὗ Ῥ]αΐο Ἀϊη1561}, 
(8) ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ Ῥἱούατθ οἱ τυ παῦ σου] ὍΘ [Π6 ΠΟΙ ΠΙΔ] ΠΙδίουυ οἵἉ ἃ {1 ἸΟῪ 1 
{Π6 1αἴϑι ραγύὺ οἵ {π0 ΠΥ οοπίασυ Β.0. Οτοίθ ἕανουσβ ὑπ6 Πυβῦ νἱον ; 
πα 1ὖ 15 αὖ Ἰοαδύ Π|ΚΟΙν ὑπαῦ ϑοογαίοβ που] ἤν αὖ Ἰοαβδύ βύπαϊθα {μ9 
ΘΑΤΊΟΣ ῬΉΥ 51 οἰβίβ ὈΘΌσο ΟΠ] προ ΠΠοτὴ [00], ἃ5 ΧΘΠΟΡΒΟΙ ΒΥ 85 δΒ6 αΙὰ 
(Μόνε. 1.,1.. 11). ΑΥΙΒΟΟΡΠ απ 68᾽ ρῬἱοίασο οὗ οογαύθθ πη {86 ΟἸοιιί5 
ΤηΔΥ ὈΘ ἃ ΘαΥοαὔαγ : 1ὖ 15 ποῦ ΠΟΟΘΕΒΑΥΠΥ ἃ ὈΆΒΘΙΘΑΒ ΤΑΣ] ΙΙΟΠ. 

ὧν ἂν λέγω... . περὶ ὧν λέγεις : Οὔβουνο {π6 οοπύταβὺ θούνγθθη. {Π0 
οομημραγαί γο πποουίαϊηῦν ἃΒ ἴο τ παὖ ΟΟΥαΥΘΒ 15 αδοιέ ἐο δαγ ἃιια {ΠῸ 601- 
ἑαϊπῦν ἀρουῦ τ αῦ ΡΥ ΘΟΙΒ6Ὶν ΘΟ 05 λας βαϊᾷ ((Παρ. χχχυτ.). Τῇ νι] 
ΒΟΙΊΟ ΘαἸΟΊΟΥΒ περὶ ὧν ἂν λέγῃς Ὀ60 τοι, ΔἸ] ἈΠ ῸΘ 15 πη 46 ἴον {8:6 ῬΟΒβ1ῖ- 
ὈΠΠΙν {παῦ Οο 65 μὰ8Β ποῦ ατἴΐο πα 1115 βὰν ; οἵ, οὐδὲν ἐν τῷ παρόντι, 9 1, 



1928 ῬΗΛΈΠΟ, 

χρήσει : “γοὰ Ὑ111 ΔΡΡΙΥ 1ὑ.᾽" 

ἄκουε τοίνυν ὡς ἐροῦντος : “1 ἃπι φοΟΐηρ' ἰο Ὀθρῖπ,, 118ύθπ}᾽ ὡς 
(οὗ. Βαργα, 941)) ρἴνϑβ [86 Βα ρροβιύίοη. ὁπ Τ ΒΙΘᾺ 86 ἀρ ϑηῦ δούβ, 

περὶ φύσεως ἱστορίαν : ““Ναύυγα! ῬΕΙ]ΟΒΟΡΕΥ,᾽᾽ “ἦ ῬΆΥΒΙΟΒ ᾽᾽; ἱστορία 
Τηθϑηῖπρ' ἢσϑὺ θηχιῖγν, ὑμ6η 108. ῬΟΒΒΙΌ]Θ τϑβα]ῦ, ζηοιοϊθαφθο (οἶδα, εἴδω). 
Α Ῥυϊθ δοοουπῦ οὗ [Π|686 ΘΑΙΪΥ ΒΡΘου]αύουβ ψ111] Ρ6 ἑουπα ἰπ Π9 ϑαϊ ΟΠ. 
οὗ 226 1 λγιλδιιδ, Βοος Τ., ἀπιΐουτη ἢ {Π18 (Τπἰχοά πούϊομ, ᾧ 4) ; ἃ ἔα 110 
0168 ἴῃ Μ.Α.Ῥ᾿Ῥ. Ρρη. 1--20, ἔμβῃ {Π9 σϑααϊπρ' οὗ 10 {ποτ οουἹᾶ 6 πὸ 
Ῥούξου. ρυθρδγδίϊομ ἔου [Π τϑδάϊηρ' οὗ {686 ομδρίθυβ, ΧΙ,Υ.--Χυ. ΤῊΘ 
Βα] οὐ οὗ {πον ἱπυθαθρ 0. γγᾶ8, 1π ΧΘΠΟΡΒΟΠ᾽ Β γΟΣβΒ, ὅπως ὃ καλού- 
μενος ὑπὸ τῶν σοφιστῶν κόσμος ἔφυ. ΤΠ ΟΠ]Υ ΟΠ68 ἴο ὙΒΟΤΩ 
ϑοοΥαίθβ 811 65 ἃ1Ὶ6 (1) Βουϑσαὶ οὗ ὕποβθ ΠΟΙ 16 ο1885 88 Π8 Φαγίν 
Τορὶσ ϑολοοῖ, ΠΟΒ6 αἸβυϊποῦγθ ομδυδούου βίο 15 [Π6 2ηθοπαηῖοαϊ ἀθυθὶορ - 
τηθηῦ οἵ [Π6 σου] ἔτοτὴ ἃ ῬΥΪΠΊ8] ἀΠ1ὐγ, στοιχεῖον ; ἃπ (2) ΑἸΠΑΧΑΡΌΓΔΒ, 
ὙὙΠ0, ἀϊδβοοπἐοη θα πὶ [86 ΖΔ ΠΟ 1] {ΠΘΟΥ]65 οὗ οαπιβαίίουι ξουπα πὶ Ὦ15 
ῬγΘάθοθββουβ, ᾿πἰσοαπορα 8η οἤὶοὶογιέ σαῖιδ6. ῬΘοογαῦθβ ἰα Κοβ πὸ πμϑρᾶ οἵ 
ὕΠπ6 {ΠΊΠΊΚΘΥΒ ὙΠῸ τηοϑῦ ΠΘαΥ]ν ΔΡΡτοχιτηδίθα ἴο ἐπ βοϊθιίιῆο 14θὰ8 Π6]4 
ἴο- αν, ἩΥδοΙύπ8 ἀπ Τ)οιποουαβ. 

ὑπερήφανος : 80. αὕτη ἡ σοφία, ἴο ΜΏΪΟΘῊ τὸ εἰδέναι 18. ΘρΡΟΧΘΡ' ὗ108], 

τὰς αἰτίας : ὁ.6. {Π6 οατιξ65 ποῦ ΟΠ]Ὺ οἱ θ:δέοφγιοο, Ὀὰὺ οὗ ογσὺυ ἃπα 
οθδϑαΥϊ1071---- ΤῊ ἃ ὑΒ1πρ' δορὶ, δια σοηἐϊγιι68, δια Φη 8. 

ἄνω κάτω: αϑψησοίοη. 6 ΟΣὰΒ ἃγΘ ΘΟ ρ]Θα ὈΥ καί 'ἱπ 9006. 

968. τὸ θερμὸν καὶ τὸ ψυχρόν : ἃπ οΟρ΄πίοῃ οἵ Απαχιμδπαᾶον, ἴο 
Ὑ ΒΟΥ ὑΠ 6 Υ ΒΘΟΠΙΘα διηοηρϑῦ ὑῃ 6 Θϑυ]θϑῦ τη} βίο Ι8 ΟὐὁἨ Ἠ18 ῬΓ1Π- 
ΟἸΡ16, τὸ ἄπειρον. Τιαίου, 10 γγὰβ θη ἋΡ ὈΥ ΑΠΑΧΔΡΌΙΆΒ. 

σηπεδόνα : ““ἀφοαγ,᾽" ““ρυϊτοίδοίοη,᾽᾽ ““ ᾿ουπηιθηζαίϊοη ᾽᾽ ---ϑ πη {86 
ῬΙΟΌΘΒΒ οὗ αἀἹροβύϊοιι, 

συντρέφεται : “(816 Ῥαΐ ἐορούμου ἀμ οοτηθ ἴο 11{8.᾽} 

τὸ αἷμά ἐστιν ᾧ φρονοῦμεν : 85 ἱπ ΕἸηρΘαΟΟ]Θ8᾽ 1110 :-- 

αἷμα γὰρ ἀνθρώποις περικάρδιόν ἐστι νόημα. 

ἢ ὃ ἀήρ: ὙΠΟ γὰΒ {Π6 στοιχεῖον Οὗ Απαχίπηθπθβ ἃπμα ΠΙΟΡΘΠ68 οὗ 
ἈΡο]]οΠϊδ. 

ἢ τὸ πῦρ: ΜΈΘΗΝ τγἃ8 ὑπ6 Ῥυοίαρομὶβδὺ ἱπ ὑΠ 6 ῬἘΣΟΒΟΡΒΥ οἱ Ἡοτὰ- 
ΟἸΤπ|5, ὨΪΠη561} ἃ Ῥσοίαροηϊϑὺ (ΜΝ... Ρρη. 4-7). 

ὁ δ᾽ ἐγκέφαλος : ΕΟ [180 Ἰραττιθα ἀοοίου ἩΠρροογαΐθβ τϑραχαθα ἃ8 
[6 τηθᾶῃβ ὙΠΘΓΘΌΥ τγ8 ΟΊ ΆΒΡ ὑπίπρϑ θχίεσ πα]. ᾿ϑηπίπο' οα Ῥυίμα- 
ΒΌΤΑΒ, Β]αΐο πὶ {π6 Ζ7ενιαθιιδ ἸΟΟΔ]1Ζ6 5 {Π 6 1πίρ]]θοῦ πῃ {π6 ποαᾶ, ἐῃθ 
ῬΆΒΒΙΟΗΒ ἴῃ [Π9 ὈἀουΪπ8] ραν ίβ, {Π6 βρὶτιῦ (τὸ θυμοειδές) ἴῃ {π6 ποατέ. 

λαβούσης τὸ ἠρεμεῖν : ““ΠΘη {πον πᾶν βοίἐ1οἃ ἄονπ ᾿πίο ἃ αὐἰοῦ 
Βίαίθ,᾿᾿ Ῥ]αίό, Πο]αΪπρ' ἐπιστήμη ἰο Βίαπαᾶ αὔθ ἀρατί, παᾷ το 1688 
ΒΥ ΤΉ} ἢν ὙΠῸ ΒΌΟΒ ΠΘΟΥΪΘΒ. ΟΣ ἔπ 686. ῬγόοοΘβ8688 οὗ Κπον]εᾶρο ἔπαῃ 
Αὐἰβύου]θ μβδὰ. ἘῸΓΣ πηοάθυῃ ψίθυνβ, 860 11 γ᾽5. Ομέϊιηιό5, ΟΒΔρ. τι. 
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κατὰ ταὐτά: ““ἷπ {ῃ6 βᾶπι9 Ψ80.᾽ ΠῈ0 τϑϑάϊηρ κατὰ ταῦτα, 
4 ΔΟΟΟΓΑΙΠΡΊν,᾽ ῬΘΙΉΔΡΒ ρῖνοϑ Ὀθύου Βθη8θ6. Νούϊοθ 89 νᾶυϊθῦν οἱ 
οοπδίχιιοίϊομ ἴῃ ὑμ18 ΒΘΥ168Β. οὗὐ ἀθροπμάθηῦ απθϑί!οηΒ---ἐστίν . .. 
γίγνοιτο. .. γίγνεσθαι; οἷ. οπ 960 Δθογθ. 

960. ἀφυὴς... ὡς οὐδὲν χρῆμα : ““Τογ0 ἀπδυϊ θα ἴο β0}. οοη- 
βιαοναύϊομ ὑμδη. ἀπ υὑ]πρ' 1η. ὑη9 σου] ᾽᾿; οὗ. {Π9 89 οὗ εἴπερ τις ἄλλος 
ὙΠΘΙΘ 7 ΤΟ ]αἃ ΒΑΥ ὁ“ ΠΊΟΥΘ ὕμδη ΔΠΥ͂ ΟΠ6 6]50.᾽ Ηδθγθ οογαῦθβ 18 
γϑρυθβθηἰθα ἃ8 ἢπαϊπρ' [μθπὰ ἀργία Ὀ]9 : ΘΠΟΡΠΟΙ. Β8 08 πθ τοραγᾶθα 
[μπὲ 88 1τη  Ο 8. 

ἀπέμαθον : ““ φη]Θατηθα.᾽ 

960). καὶ τοῖς ἄλλοις. .. προσγένηται: ““Δρρτοργίαΐο «1018 
816 τηδθ ἴο Θ80ῃ οὗ {Π9 ΟΥΠΟΙ ρᾶγύβ 8180.᾽᾽ 'ΓῈᾺΘ ΔΙ] 5101 18, ῬΟΙΒΔΡΒ, 
ἴο {Π9 ΤΠΘΟΥΥ οὗ Απαχαρόγαβ, ὑπαὺ [Π1ΠΡΒ ΔΓ τηδαθ Ρ Ὀν {86 ἃρρτορδ- 
ἐἴοῃ ΟὗὨ βίτη δι ἃὔομηΒ (ὁμοιομερῆ), ὙΥ ΒΟ, ἈΠ]1ΠΚῸ [Πο86 οὗ Ἰ)οιμοοχ 8, 
Ὑ6γῸ αυδ] αὐνο]ν αἰ θγοηῦύ. 

μετρίως : ““ΤΘΔΒΟΠΔΌΪΥ ᾽᾽; οὗ. ἀθονθ οπ 828. 

ὁπότε τις φαίνοιτο : ἱτοαπιοηΐαύίγο ορίαίϊνθ ; α΄. ὁ 292, 4. 
7 αὐτῇ τῇ κεφαλῇ : ““7.ϑὺ Ὀγ {19 μοϑδὰ ᾿᾿; ν.1. αὐτοῦ -- ““ ἔμ. {Π6 

ΒΠ18]] τηδ.᾽} 

96). διὰ τὸ δύο αὐτοῖς προσθεῖναι : (9 ο'οινγ6 ΨψΟυ]ἃ ὉΘ ΠΟΘ 
ΒΔ] : ““ὉΥ͂ ὕνγο,᾽" 110. “Ὅν {π6 1δοὺ οὗ δαάαϊύοῃ οὗ ὕνγο ἰο οἱρῃύ,᾽" 
αὐτοῖς ΛΟ ίουτ!ηρ ἴο ὀκτώ. 

περὶ τούτων του: ΒΙΠΠΡΙΥ “οὗ δὴν οὗ {μ686 ὑμίηρβ.᾽ 110., εὐὐέλ 
γεσαγα ἴο. 

ὅς γε οὐκ ἀποδεχόμαι ἐμαυτοῦ : ““ Βροοίπρ' ὑμαῦὺ 1 ἀο ποῦ θυϑὴ ἔθ6] 
Βαύ5ῆ9α.᾽ ΤΠ6 ροϊηῦ δρουῦ ὙΠΟ ϑοογαίθβ 16618. {818 Πϑβϑιψαθοη 18 
ν μϑίμοσ, 1 Α ὍΘ δαἀρα ίο Β, Α Ῥϑοοιηθβ ὕνο ὈΥζ {Ππ6 δαάϊίϊοι οὗ Β, ΟΥ 
ὙΒΘΥΠΟΥ Α τ Β -- 2, ΒΙτΡ]ν Ὀγ δαάιϊοπι ; ὁ.6., ΒΘ ἃ ἀπὰ Β 610 
ὕνο Ὀθΐοσθ ὑμαῦ δυϊὑῃτη θύϊοα] ῬΥΌΟΘΒΒ. 

9714. θαυμάζω γὰρ εἰ : ποίο εἰ ἴδοι νΘΥὉΒ οὗ ψοπαθυηρ. Οὗ. ᾧ 228. 
ἄρα... ἢν: ““ν᾿ὰϑ δἰἴξοιυ 4811,᾽ οὗ ὑμδὺ 10} γὰβ ἔσαθ 81] [89 {ἰπηθ, 

Ῥαΐύ ΟΠΙΥ ΠΟΥ͂ Υθοορ ϊδοα ἰο 6 5Βο; οἵ, 688, ποίθ. 

δύο γενέσθαι : 80. τοῦ, ἀΘροπάϊπρ' οι αἰτία. 
τοῦ πλήσιον ἀλλήλων τεθῆναι: [Π09 οοηΙν6 18 ΘΧρΙαπαίοσυ οἵ 

ξύνοδος. 

97Β. αὐτὸς εἰκῆ φύρω : ““ 701|0]6 ἋΡ ἃ [Ἀϑῃΐοπ οὗ τ ΟὟ Π,᾽᾽ ΟΥ 
“ἔτη ΚΘ ἃ Ποίοῃ -Ῥοίοῃ οὗ τὴν οὐη.᾽ ΟΥ̓ΠΘΥΒ ὑσαπβὶαῦθ “ἦ ουκ πρ,᾽᾽ 
δ8 ὈΔΚΘΙΒ ΟΥΚ ἋΡ ἀοιρῆ, Ῥαΐ {Π18 ΤηθϑΠ]ηρ' 18 ὈΥ ΠΟΘΙ ΡΊΆΙη- 
ΤΠΔΤΙΔΤΙΒ ΠΟῪ ΟΟΠΗ πο ἴο {πὸ ᾿ἰπαγοα πνοσὰ φυράω. 

ΧΏΥΙ. ἐκ βιβλίου... ἀναγιγνώσκοντος : ““ΒΟ0Π16 ΟΠ6 ΤοΔα]Πρ᾽ ἔΤΌΙΤὴ 
8ι ὍΟΟΚ υυιὲθη.---80 π το ᾶον ἰο]4 π|6---ὌνΥ ΑΠΑΧΑΡΌΧΣΕΒ.᾽) ΤΠ6 Ῥοοῖς 
νὰ τὰ φυσικά ; ἴον 108 ΔΪΠΟΙ, 566 ὁπ 720 ἀηὰ Ἰπάδχ. 
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970, νοῦς ἐστιν ὁ διακοσμῶν : [18 15 ἃ αποίαὐοπ ἔροπλ 86 ΘΡΟΟΘΒ" 
τη τη αἸούππι οὐ Απαχᾶροχαβ, πάντα χρήματα ἦν ὁμοῦ" εἶτα ν οὔ 5 
ἐλθὼν αὐτὰ διεκόσμησεν, πὸ ἢγδύ Πα] } Οὗ Υ ΏΙΟῈ μὰ 5. θη Ὀθίοτο αποὐθα 1π 
120. Ῥτγϑυϊοῦβ ποιρμύ μαα Ὀθθη “͵οηδέϊο; ἐ.6., μδὰ ροβύυ]α θα ἃ ΡΥ ΤΩ] 
ὉΠΙΥ ΜΒΙΟ φγοάπορα οὐ 108561} {π6 τηυ]υ]ρ]1οὐὐν οὗ {πίπρϑ: θυθπ 
Ἡυδο τι μα σοῦ πὸ ζανύμον ἔπη ὕο βρϑαῖς οὗ λόγος, ἃ Ἰᾶνγ ΒΙΘΗ 
ογάοχθα {Π8 οθ8.861658 ομδηρο οὗ ὑπ ππίγουβο (ποθ 781), ἃπα ΒΟΉ, 
βου ρ Π6 οΔ]16α 1ὖ Ζθιιβ, γγὰ8 ἃ ρΟα ἐ)ὴ) Π1ΠΡῸῈ ποῦ θχύου μα] ἴοὸ ἔμθτῃ, 
ΑΠΑΧΔΡΌΓΕΒ ὑγα ΒΟΥ πθα {Π|15 λόγος ᾿πἴο ἃ αἰνίπθ 1πύθ]]] 6 ποθ, πα ἴῸΓ 
[Π6 οἹ]ὰ 561-αθυϑὶορίπρ' απῚ Ὁ ραν ἃ μΙπὖ οἵ {Π6 Τα] δια οὗ Μη εηα ἀπὰ 
Μίαέίο), ΟΥ, ἴπ ΑὙἹβΒῥο] θ᾽ 5. ῬῇΏγαβθ, ᾿πίτοάποθα {86 ογέολομέ οαλ8ο. [ΟΠ 
18, 880 οὐὐγ ποίθ 1296 Ζ)ηϊδιι6, ΒοοΙς Τ., Ομδρ. νι., ὁ 18.1 ὙΠοΟυΡΉ 
Αὐιβύου]θ 701Π8 1η Ῥ]αὔο᾽ 5 Θοτηρ]αιϊηῦ ὑπαῦ Απαχαρόγαβ αἸα ποῦ ΦΌ]Πον 
ουαῦ 158 ΟΪπι6 δπα ἰγθαϊθα Π1Β νοῦς ἴοο τη ἴπ {Π6 Βύγ10 οὗ ἃ αἴδιέ8. 6; 
γιαοϊῖηα, Απδαχασογαβ᾽ αἸούμτη πνὰ8 ὧο Ὀοΐῃ ἐλ6 Ἰαπατηαυκ ἴπ Ρ1θ- 
ΘΟΟΤαῦ]Ο ῬΕΙ]ΟΒΟΡὮΏΥ. 

πάντων αἴτιος : ΡΓΟΐθΒΒοΥ Οθαά68 πούθβ ὑπαῦ {Π18 ἀο68 ποῦ θχἰθπᾶ 80 
ἴὰν ἃ8. ο ᾿πο]παθ Ογοωΐοθ, ΒΟ τὰ ἃ αἸΒΌ ποῦν ἩΘΌτονν πούϊομ. 
ὝΒΘη Αὐἱβύου]θ βαυβ οὗ Απαχαροσαβ μηχανῇ χρῆται τῷ νῷ πρὸς τὴν 
κοσμοποιίαν, ὮΘ ΤΠΘ8 85 Τογταϊηρ᾽ [Π6 σου] οαὖ οὗ ΟἾ8085, ποῦ ογϑαῦπρ' 
10 οαὖ οὗ ποίμϊηρ". 

ὅπῃ ἂν βέλτιστα ἔχῃ : {π6 1ᾶφε 185 ὑπαὖ, ἃ5. Αὐϊβίοι]θ βαὺβ (δ οϊἐ 08 
Ι.2), οὐδὲν μάτην ἣ φύσις ποιεῖ---ὖ.6..) ἸΝαῦυγο ΔΒ ἃ ρι7)}9086 ἴῃι! ΘΥυῪ ὑΒ1Πρ'. 
Βαυὺύ 1 Ναύαχο ἢ ἀϊγθοίθα Ὀν ἃ αἀἰνιηθ 1π8]] 1 ΘΌ ποθ, ὑπαῦ ῬΌΤΡΟΒΘ τητιδὺ 
θ6 {Ππ6 Ὀοβῦ, πᾶ [Π6 πιθᾶπιβ ἁδαρίρα Ὀϑϑὺ ὑπουοίο. ΓΠ5 ρῆταβο 15 ὕπο 
ΟΒΒΘΠΟΘ Οὗ ἐοϊοοίοσίοαϊ, γον οὗ ὕπ6 ἀπίνθυβθθ, ὑμαῦ θοῇ {πῖηρ' Πᾶ8 ἃ 
αἸβ ποῦ ρΡαγΡΟΒΘ 1 ὕΠπ6 ψοΥ]α, ἃ Πα 15 Ῥοββθϑβθα οὗ {Π6 απ} 1165 ΒΙΘῊ 
ἃγ 6 Ῥοβῦ βυϊῦθα ἴον 0Ππ6 αὐξαϊητηθηῦ οὗ ὑπαῦ ρῬαγροβθ. ΙΒ νῖθυ 15 0 
ΦΠΦΙΙΉΘΒΙ8. οὗ {π6 ηιοολαγιιοαί νυ οὗ {μ]η κου ΠΚὸ ἘπαρθάοοΙθβ, πα 
[ο βοῖὴθ θχύθηὐ τποάθη ΕἸνΟ] αὐϊοπἰϑύβ, {π6 Κουποίο οὗ ψ Βοἢ 18 {86 
Δ ΌΒΘΠΟΘ Οὗ ΔηΥ ἀθἤηϊθ αἰπὶ βανθ οχιβύθηοθ ἃπα {π6 βυγνῖγαὶ οἱ ψμδῦ 
15 Πύὐῤοϑῦ ἕο βθοῦσθ 16. 

ἐ 9710. περὶ αὑτοῦ: ΜΗ. περὶ αὐτοῦ ἐκείνου, “ΚΠ Ῥαγύλουϊαν οὈ] θοῦ 
οὗ Π15 ΘπααγΥ.᾽᾽ 

τὴν αὐτὴν... περὶ αὐτῶν: ΔΙ]ὰαϊπρ' ἕο {π0 ουυγοηῦ τηδχὶ τὰ ΟΥ 
ῬΥΪΠΟΙΡΙΘ ὑμᾶῦ {πθ ““ δοίθηοθ οὗ Ορροβιύοβθ 15. 86 β8πηθ ᾽᾽ ---Ὃ.7.» 
«Ροζεέϊοδ, ὕΠ|6 ΒΟΙΘ ΠΟΘ ὙνΏ1ῸΠ. ὑγθαΐβ οὗ [Π0 τνγ78}]-Ὀθῖπρ' οὐ 5 αίοβ, μὰ5 ἃ 
Ομαρίοι οα ὑπ ἔπθουυ οὗἨ γϑνο]αὐϊομβ. 

κατὰ νοῦν : ““ο0η. [Π6 11Π68 οὗ ΤοΆ80},᾽᾽ ΟἹ, 11 ἐμαυτῷ θ6 ἐδ ῖκοη ΟἸΟΒΟΙΥ͂ 
ΙΔ 1ὖ, ““ἴο ΤΥ τηϊπα.᾽ ΤΠμῸ ΟὙθοὶς βαροθδίβ θοῦ τιὺποιαῦ οοΙὰ- 
ταὶ ύϊπρ' 10561} ἤο οἰ Που. 

φράσειν : ποΐθ {π0 Ομαπρο οὗ βιιθ]οοί, ϑοογαΐοβ θοὶπρ {89 Βιιθ]θοῦ οὗ 
εὑρηκέναι, ΑΠαΧαΑΡΌΤΑΒ ΟὐἨ ἘΠ15 1πΠΗ1Εϊνο, 

πλατεῖα... στρογγύλη: ““Παῦ οὐ τοιπᾶ." {ὙΠῸ ἢνδύ τνὰ8 ἴΠ0 
1Ιᾷθῳ οὐ Απαχιθηοθ, ΑΠαχαρογαβ, πᾷ Τ)οιποουζι8, 8ΠῸ0 Απαχὶ- 
ἸΠΔ ΠΟΥ ΤΘΡ ΛΘ 1Ὁ ἃ5. ΟΥΠΙΠαΡΙοὰ] (κυλινδροειδής), ἃπα ΠΠ4]65 τ ἢ 
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ὑπὸ δ π1|0 (ὥσπερ ξύλον, Ποαύϊηρ' 1π τὐαίθ)). ῬΥ ΒΑΡΌΓΑΒ Β66Π18 ὅο Πᾶγνθ 
Ῥθοπ π6 ἢνβὺ ὕο ὑμῖπὶς ὑπ6 θαυ ““τοιπα,᾽ δβύγιοῦν βρθαϊκῖπρ"--- 
σφαιροειδής. 

97). ἐν μέσῳ: 81] [Π686 ΘΑΥ]1ΘΡ Βυβύθιηβ γ6 16 (Οὐ δοοο)ιέγ2. ῬΙαῦο αὖ 
ἢγϑὺ δοοθρίβα {818---Φ.,, πὶ ὑμ6 “οροδίλο (Βοοκ Χ.) μο ἤσασοϑ [86 θαυμα 
8ἃ5 ΟυΠπα τουπα δη δαἀδηηδηἐ 6 ὈΔῚ, 1|κ6 ὦ αἰδία, ἠἡλακατή, τουπα 
ὙΥΈΙΟῊ {Π6 βὰπ ἃ πα Ῥ]απϑίβ τθυοϊνθ θδο ἢ ὑνγθηῦν - ἴοι ΠΟυΤΒ. Του, 
ἴπ ὅπ Ζ7Ζλημαοιι5 μ6 δα ορύβ ὑπμ6 Ῥυ ΠΑΡΌΥΘαΠ. ἀΒΟΤΟΠΟΙΊΥ, ὙὙΒΙΟῈ τηδᾶθ ἃ 
οθηὗχα] ἢτχο---- ὑπ Πρανῦῃ οὐ Ζθοιβ᾽᾿---[Π6 οϑηίχθ οὗ ὉΠ ἀπίνουβθ. 

εἰ φαίη... ἔπεκδιηγήσεσθαι: 80. ἤμην. ΟἾΒΘΥΥΘ {189 τηοο68 ἴῃ Ὀγούδδ[ 5 
δηα ΔΡΟΘΟΒΙβ, ἃ8 1Π εἰ... ἀποφαίνοιτο, παρεσκευάσμην ἱταπηθα!]αύο]ν αἰΐθυ. 
ΤῊΘ ΒΘΑΌΘΠΟΘ 15 ἰσγθριϊαν. ΤῊΘ ΤΠΟΤΘ τιϑ8] ἔογ πὶ οὗ ἃροάοϑιβ δ 6 ν 
εἰ φαίη ([μ8 ορίαἰίνο ψἢ ἄν---Ο', ᾧ 224) γγου]α ΟὈΥΙΟΙΒΙΥ ΘΠΟΙῸΡῊ ΡἿΥΘ 
ἃ. [6156 τα] ηρ᾽ : [Π6 απιοϑύϊοη 15 ποῦ 50 τη 0} τυ δύ ϑοογαῦθϑ σοι ἐλ), 
Ῥαὺ ψιῇϑαῦ, ἃ5 ἃ. τλαύου ἔδοῦ, μ6 οὐώ ἐλὶηῆ, ΘΠΘΥ ΘΟ ΒΟ πα ΒΌ0 ἢ 
ἈΒΒΘΥ ΟΠΒ ὙΘΙΘ τηϑᾶθ. ΤῈ6 ορύαϊίνγθ μ88, ἴῃ ἔδοῦ, ἃ ἐγοαυθηΐαθινθ 
τηθδηΐηρ (α.. ᾧ 218, 8). (ΟΥ̓ ῬΘΥμδΡ5 ὕΠ6 οΟ]]οοα οη τηαν Ὀ6 ΘΧΡΙΔΙπΘα 
ἃ8 [Π ΟΟΥΤΘΙαὔγ9 1π| Π]ΒύΟΥ 081 ἔθ η568 οὗ ἐάν τι φῇ, οἴομαι ἴτι [Ππ0 ῬΤΊΤΛΔΥΥ 
(α. ᾧ 242, 8.) Τῃ 99ΑᾺ {Π6γ6 ἃ7γ9 ὕνψο φΌΟοα ϑχϑιη}]65 οὗ [86 ὕγρθϑ οἵ 
ΟΟΠαΙ 018] βοηΐθποθ νυ οἢ Ὁ 185 τηοϑὺ αἸΠΠου]ῦ ἴο ΚΘΘΡ ἀϊδυϊποῦ.----7,}67)} 
διερροδιέϊογν απο ἐηιροδοὶδὶϊιέμ ὁ σομαέϊογ,, 8.5 ΕΔΥΥΔΥ 08118 Π6Π|. 

ποθεσόμενος : ΟΟΠ]Θούαχο ἴου {86 ΜΗΩ͂ΜΚ. ὑποθησόμενος, ““ΒΌΡΡΟΒΙΠΡ",᾽" 
ἐς χῃδ κῖπηρ' ΠΥΡΟΐΠΘ568 88 [0.7 

984. τροπῶν : ““ΤΘνΟ] αὐ] 018 ̓ ᾽ --ποῦ το τρόπος, τὐαν, ΠΟΙ ἔΤΟΠῚ 
τροπός, ἐδπολ, Ὀσπὺ ἴτοη τροπή, {τη)17))0 ----ΘΒΘΡΘΟΙ]]γ οὗ {μ6 δὰ 
(δοἴδέϊ065). 

ἄν ποτε. . . ᾧμην : ἼΠο ἄν 15 ὕο ὯΘ ἰδ κθη ψ ἢ ᾿πΠηἸ ν9 ἐπενεγκεῖν 
“1 αἸὰ ποῦ ἐμῖηὶς. . . ΒΘ σου] πᾶν ὑσουρύ.᾽; 

ἐπενεγκεῖν : πούθ {Π6 ἴοι δουῖδίβ τι ἢ κ--ἤνεγκα, ἧκα, ἔθηκα, ἔδωκα. 

ἀποδίδοντα : αἰδύϊποι5) ἀποδίδωμι (-Ξ ““ἴο ΟἾΥΘ ἀΥαΥ, ΔΒΒΙΡῊ 7) 
ἀπ ἀποδίδομαι (-- ““ ἴο 561]. 

98}. πολλοῦ: ρῬΠΙ(γ6 οὗ ρυῖοθ; Ο.. ᾧ 178. 

ὡς τάχιστα... .. ἢ : [1:6 οἷός τ᾿ ἦ 18 σΘΠΘΙΆΠΥ οτηἰἰθ4. 

ΧΙ]. φχόμην φερόμενος : ““ἔτῸΠῚ 8.0} οΥθαῦ Θχρθοία 08 τὰ 
ΤΒυν]οᾶ ἄονη.᾽᾽ ΟΥ̓ ῬΟΒΒΙΌΙΥ (5 ΝΥ δΡῚ 61), ““ Βύαγυϊπρ᾽ τότ ΒΌ 0. ἃ 
ΒΟΡΘ, 1 νγᾶβ 58111π|ρ' 8Δ]0Πρ', ὙὙΠΘΩ.᾽} 
ἄνδρα : ΟΙΓΠΘΥ ““ ἃ Τηλ η ΨῈΟ (0685 ποῦ 188 ὨΪΒ τηϊπα αὖ 4}1,᾽) οὐ ““ ἐδ 

ΤΏ8Π.,᾽᾿ Τη ΘΔ ΠΡ ΑΠΑΧΑΡΌΤΑΒ. [}ἢ {Π185 ο486 1)}1ὸῸ ΒΠ0 1 τηογο παύαγα ]]ν 
οχρθοῦ {πὸ αὐίϊο]θ. 

Τ οὐδέ τινας αἰτίας ἔπαιτιώμενον : Ὑγοι 1] τ Δ ]κ0 56 180 1 τυ ύθη ἃ8 
οΟ-οὐαϊπαίθ ἢ αἰτιώμενον, ἴῃ οοηΐταδῦ ἴο χρώμενον, ταῖπου ὑπᾶῃ 
88 ὃ ΒΌΡΡΙοιηθηῦ ἴο 1ὖ : ““ἃ τηὰη ΜΠ0, 1ηβίθαα οὗἉἨ τι81ηρ' τηϊπ ἃ ἃ8. {Π0 
οὔπιθθ Γπγοπὺρποιΐ, Πα 15 1π (ἐπί) οἴου οατι868 (0 ΟΥ̓ΔΘΥ {ΠῚ ΠΡΆ.᾽} 
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980, ὥσπερ ἄν : 80. πάσχοι, ΒΡὈ]16α ἔτομι πεπονθέναι ἃῦογθ. ΤῈΘ 
ΤΟ] Πρ' εἰ ΡΟ65 1 λέγοι 1π {π6 Βοοοπα ἃηα Θ]θνθπίῃ 11π68 ὈΘ] ον. 
Τόν ἴο ὕπο βθοοπα ἐνθάδε κάθημαι ἀθροπα8 οπ {86 ἢτγβϑῦ λέγοι. ΤῈΘ 
ΔῈ ΤΘΆΒΟΠ---ΔΟΟΟΤἸΠρ' [ο Θοογαύοθ---Ὀ6ΡῚΠ5 1 ἀμελήσας, αὖ ἴΠ6 ὁπα 
οὗ 98}. 
διφυάς : ““ 7οἰ ἰδ (οὗ ἃ 11Π10)} ; τϑραγ θα ἃ8 Ὀγθαϊσίπρ' [Ππθ οομ πα ν 

οὗ [Π8 ὈΟΠΘΒ, γγῈ116 ἄρθρον τοραγΒ [ΠΏ ΘΠ} ἃ8 ᾿ς αἰ {1π’ ὑΠ 6 ἔγατηθ ὑορθίμου. 
(Ασομ - πα.) 
τὰ δὲ νεῦρα οἷα... ἀνιέσθαι : ““ τ Π1]1δὺ Εἴ ΠΘΥΒ. ΔΥΘ ΘΔΡ8]6 οἵἉ ὈΘΙΠρ' 

βύγθίοῃϑα ἃπᾶ τϑ]αχοϑᾶ.᾽" Τιαΐθσ, νεῦρα -Ξ 96) 68, Ὀπῦὺ μπθβθ ΨΘΙΘ ποῦ 
ἀϊβοονογθα 611] {π0 {1πη6 οὗ (416η---ὅ00 γὙΘᾶ 78 Ἰαύθυ. 

981). αἰωρουμένων : ““Βυβροπαθα ᾿᾿; 4180 τι8864 τηθίδρπουῖοα}} Υ, ἐν 
κινδύνῳ αἰωρουμένων (ΤΟΥ ἀΙ465 γι. 78). ξυμβολαῖς : ““ ἸΙρατηθηΐβ.᾽ἢ 

ποιεῖ : ιϑθ0α ὙΠῸ} {86 ᾿πῆπτῤῖνο οἷόν τ᾽ εἶναι. 

981). ἣν ἂν κελεύωσιν: ““ {Π011 οοΙμτηαπαδ, ψηδύθυον ὑπο ὈΘ᾽᾽; 
οὗ, ἥντιν᾽ ἂν τάττῃ, Ὀ6]ονν ἴῃ 99, ΤΟΥ ἃ Β΄ τ 1]ν ἀπὈϊαὐϊνθ ῬΏΤα80 ὙΒΟΥΘ 
{8676 18 ΠῸ ῬΟΒΒ1016 ἀουδὺ ψμαύθνθυ. 'ΓΉΘΥ Βθοῖὴ ἤο ΘΧΡΥΘΒΒ ϑοογαίοδ᾽ 
ΥΘΔΟΙΠ6885 ἴο {8]1Π] 411 ἀπ δὴν ΟἸαίτηβ οὗ [89 ϑίαϊθ οτὶ Ἠΐτη, οὐθη 1 ΤΠΟΤῸ 
οχδούϊηρ; ὕμδη Ποὺ πᾶ ἴῃ ρῬοϊπύ οἵ ἰδοῦ Ὀθθη. 

νὴ τὸν κύνα: τὸν Αἰγυπτίων θεόν, ἃ8 18. ΘΧΡΙαΙποΘα ἴῃ {μ0 Οογγίαϑ 
Τύ νγὰβ ϑοογαίθβ᾽ ρϑὺῦ οαῃ. Π18 ἴόστη οὗ οἂίῃ βθϑὴβ ἴο πᾶνθ ὈΘ6Π 
τιϑοα ἴο ἀγοϊά ἐα]κῖπρ' [Π6 πᾶπιθ οὗ ὑπὸ ἀοιύν, 50 ϑοογαῦθβ αϑϑᾶ {π6 οαὐῃ 
νὴ τὸν χῆνα δια τὴν πλάτανον ; οἷ. 8π0 δὲγα5 οὗ ΑΥὙἸΒΕΟΡΠΏΔΠΘΒ, 1. 621. 

99Α. ἢ περὶ Μέγαρα ἢ Βοιωτούς : ο ὁΠ6 οὗ ΜΈΘΗΝ ΠΟΙ θΟυΣΙΠρ' 
βία θβ ϑοογαίθβ μΒαὰ θη ἀσρθα ἴο Θβ0808 ἴῃ ἴ8ῃ6 Ο»έο. 

αἴτια μὲν τὰ τοιαῦτα καλεῖν ἄτοπον : ἴπ {89 7ώπαοιι. Ῥ]αίο 08}18 
{ποι ξυναίτια. 

πολλὴ καὶ μακρὰ : {10 5810 τιϑᾶρ᾽6 ἃ8 ὑπ6 Τιαὔϊη ηρεέὶ οὐ δορὴ ραΐξ»68, 

998. τὸ γὰρ μὴ διελέσθαι... αἴτιον : {1 ργοάϊοαίθ 15 ΘΧρΡΥΘ580α ὈΥ 
ἃ ΒΏχτι; οὗ [Π68 Βῃου]ογθ. ΤΠ6 αὐ οὗ [Π9 Ῥαββαρὸ 185 ὑμ9 ψῖὰθ ρα] 
Ῥούνγοθη ὑπ ῬΥΘΒΌΡΡΟΒΙ 018. οὗ ὑπὶπρθ ἃπα {π61} οατι868. 366 {΄. 5. 
11], Τοῖς, ῬΟΟΚ 111. Ομᾶρ. νυν. Τὴ ᾿πῆγεν 185 ἃπ ᾿πῆπῖνα οὗ 
Θχοϊατηδίϊοῃ ; οἵ. δὲγ8, δ; τὸ δ᾽ ἐμὲ κορώνῃ πειθόμενον . . . περιελθεῖν: 
“( ΆΤΟΥ͂ ΤΥ ποὺ Ῥοίηρ 8016 ο.. .᾽ 

ψηλαφῶντες : ““΄ΟΡΙΠΡ,᾽" “ΓΤ Ὀ]1Πρ᾽.᾽ δοτηθ οοππθοῦ 89 ψοχὰ 
νι ψάω, ἐοιίοῖ, ; οὔμουβ ψι ψάλλω ἃπὰ ἀφάω, {μ0 168 ὈθΙπρ' ὑμπαῦ οὗ 
ἔθ! πηρ ἀθουῦ {Π6 βίγΠΡΒ οὗ δ ᾿ἰπϑὑγιπηθηῦ ἴου ἃ σὶρ ῦ ποΐθ. 

ἀλλοτρίῳ ὀνόματι : ““ Ὑ770ΠΡ᾽,᾽) ἃ8. ὈΘΙΟΠΡΊΠρΡ; ῬΥΙΟΡΘΙΥ ὕο βοιηθίἱπρ' 
οἶβο. δίνην: ““νοτίοχ.᾽᾽ Εὐηρθάοο]68 “ οοποοϊγϑα ὕπο θασίῃ ἕο θ6 Κορύ 
1η 115 Ῥίαοο Ὀν {π6 γσαρια γσοΐξαίομ οὗ ἐπ 6 τπιηΐνουβθ, ϑὺ ἃ8, ΘΠ ἃ ΘαΡ 
οἱ σίου 15 ψ 1 ]οα ΒἹΠΠν τουηᾷ, (μ6 σγαΐθυ υθυη 8 1 ὅπ οὑρ.᾽» 
(Δύομον- ΠΙπα.) Τῷ 15 818 ποίϊοη {παῦ Αὐἰβίορ μα η68 ὑχανοϑίϊοβ ἴπ {ἢ 
ΟἸοιια5, ΥΊλθ 6 ΤῊΔΚΟΒ. Δῖνος ἀντὶ Διός {π6 τα]ου οἵ ὑπ νου] 8. 

᾽ 
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ὑπὸ τοῦ οὐρανοῦ μένειν : ““ Βαρρογίοα Ὀγ {π6 ΠθάγνΘηΒ.᾽᾽ ΟΥ̓ {Π0 Ῥγο- 
ῬΟΒΙ ΟΠ] ῬΏΤΑΒΘ ΤΩΔΥῪ ΡῸ ὙΠ δίνην ; ἴπ ΒΙΟῊῚ ο886 ὑχδηβ]αΐθ μένειν, 
“ἐτρηδῖη ἢχοϑα.᾽; 
ὥσπερ καρδόπῳ πλατείᾳ... ὑπερείδει: ““ρυΐβ {Π6 ΔΤ ππᾶθυ {Π6 

ΘΑΥΡΉ 8ἃ5 ἃ 8818 ἃ8 ὑπᾶον ἃ ἢΠαὺ Κποδαϊηρ'-ἰχουρῈ.᾽ ΓΓΠῚΒ τχὰβ [η6 
νίθυγ Οὗ ΑΠΑΧΙΤΊΘΠΘΒ, [0] ουγθα Ὁ ΑΠΑΧΑΡΌΥΑΒ 8Πα Τ)οΙηΟΟΥ τι, δηᾶ, 
1||κ6 {86 φῬυθοθαϊπρ' ποίϊομ, τηϑᾶθ ἔπη οὗ ἴπ ὑπ ΟἸἰοιάδ. 

τὴν δὲ τοῦ... οὕτω νῦν κεῖσθαι : ““ [Π6 ἴΌΤΟΘ ὙΠΘΓΘΌΥ {Π]ΠΡΒ 816 80 
αἸβροβϑᾶ ἃ8 ἴο 6 τη πα πθα ἴῃ {Π6 Ὀθδῦ ΠΠΔΠΠΘΙ ῬΟΒΒ1016.᾽᾽ τεθῆναι 
δῖνθϑ {86 δοῦ, κεῖσθαι 105 Δ ΌΪαΙ Πρ γοβα]ῦ : αὐτά - [Π6 6]θιηθηΐβ οὐ {Π6 
ἘΠΙΨΘΙΕΘ. 

990. τούτου ᾿Ατλαντα : {πΠ6 ρὈΠΙ ν6 ἀθροπαβ οα {86 οοτηραγαίίγο--- 
ὑ8δη {16 Τ6Ὰ] Αὐ148, {π6 οἱποιθηῦ οασδθ ΏΙΟΙ δρογίβ ὑΠ1ΠΡΆ, 88 Α]ὰ85 
ΒΙΡΡΟΥΙΒ {Πῃ6 ψου]ᾶ ; οὗ. ὙΘΥΡῚΙ, 4 οηοὶ 1. 482 :---- 

ἐς ΑΧΘΠῚ ὉΠΊΘΙΟ ζοταπθῦ β611185 ἀυἀθη 1008 ἀρίυιη.᾽ 

ϑέον ξυνδεῖν : (Π9 ΒΆ1η6 ῬῸΠ ΟΟΟ118 1η Ρ]αἰο᾽ 5 Ογαΐύψζιιδ. 
τὸ ϑέον φαίνεται δεσμὸς εἶναι : ὑγδῃδ]αύθ ““{Π0 Ὀϊπαϊηρ.᾽) Νοίθ 

δέω ΨΈΘΠ ἰὖ Τηο8 8 [0 ““ ὈΪΠα ᾽᾽ πβι81]Υ οοπίχϑοίβ 1Π 81] ἤουτη8 ; δεῖ, ““1ὖ 
18 ΠΘΟΘΒΒΑΙΎ,᾽ ΟἾ]Υ οοΟπύγδοίβ -εε δηα -εει. 6. ᾧ 9]. 

αὐτὸς εὑρεῖν... παρ᾽ ἄλλου μαθεῖν : ἴπ Βίγοπρ' οοπύγαβ᾽, ἃΒ. 81 ἴῃ 
880. " 

991). τὸν δεύτερον πλοῦν : ἃ ῬΓΟΥΘΙΌΪΑΙ ΡΏΤΑΒ6 ]ΟΒΘ. Τηθ  ΠΪΠΡ᾽ 18 
ἀοῆποα 1π ἃ νδυϊοιβὶν -αποίθα ἐγαρτηθηύ οἵ Μοπαπᾶου :-- 

ὃ δεύτερος πλοῦς ἐστὶ δήπου λεγόμενος, 
ἂν ἀποτύχῃ τις οὐρίου κώπαισι πλεῖν. 

Τίβ β' β : ἤΠοᾶ ΠΟΘ ΠΘΙΘ 18 τη 0 αἰβρυΐθα. Τῦ την Ὀ6 ΚΘ ἃΒ ΒΙΠῚΡῚΥ 
(1) “τὴν Βθοομα γουα98 1η αποβῦ οὗἩ {Π6 οδτι88 οὐ {Ἐ1ΠΡ8,᾽) ον (2) ““ Ὁ} 8 
ΒΘΟΟΠα-Ὀοϑὺ οουγβ6.᾽ Ρυοΐ. αϑάδθβ ὑμ1ῈΚ8 1ὖ τηθᾶηβ ὑπμαῦ ““ Παυ]ηρ' 
[4116 1π ἨΪ8 ,γ8δὲ νογᾶρθ, Ὁπᾶου (86 ουἹάδποθ οὗ ῃ6 ῬΆυβιοἱβίβ, 
ΒΟΟΤαίοΒ ΒΥ 5 ὑπαῦ Π6 βοὺ ουῦὺ ὈΥ ΠΙΤη561} οα ἃ βθοοῃᾶ νουᾶρ οὗ ἀ]8- 
ΟΟΥΟΥΥ͂ ἴπ ΒΘΆΤΟΝ Οὗ ἃ 5011 Βιιβῖ5. οὐ Βϑῖηρ', ποῦ ὈΥ βαζίηρ' ὁ. {Π6 
ουὐνατα σου] οὗ Μαίζον, "πῦὺ Ὀν πιραϊαῦηρ ὁπ. {Π6 ἸΠΠῸῚ που] οὗ 
ΤΒουρπῦ.᾽" Τὸ Π18 Μχα. ΑὐΌΠμοσ - ΠΙπα ΟΡ] οοΐβ ὑπαὖῦ {86 Βθοοπα τηθ8} - 
ἴπρ' σΊΨΘΙ ΔΌΟΥΘ 18 ὑπαῦ ᾿πνα Δ ]Υ ΡΊνΘη ἴο ὑΠμ 6 ῬΧΟΥΘΙ Ὁ ΘἸΒΘ ΠΟΤΕ, 
πα {παὺ ϑοοταίθβ οου]α ΠΘνΘΣ ὑμῖπκ οὗὨ ΠῚΒ. πιούῃοα ἃ 8 1ΠΊΥ̓ΘΥΙΟΥ ἴο ὑπαῦ 
οὗ {π6 ῬΗγβιοιβίβ. ΗΘ δοοουαϊηρὶν ᾿πἰθυργθίβ τὖ Ὁ. {86 ΤΠΙο ὗ οὗ 991}, 
δα ΤΠ 1Π1(Β ὑπαὺ ϑοογαΐθβ, “’ βίποθ ἢ6 ἀθβρδίγβ οὐ δοίπ]]ν ρυαβρίηρ' {Π6 
οἴθυ δὶ 14688, οὗ ψ ΠΊΟῊ 411 παίαγα! ΡΠ ΠΟΙ ΘΠδ Δ1Θ ΒΥΤΏΒΌΟΙΒ, ΘΠ ΘΑΥΟῸΓΒ 
ἴο ἴοστα ἴτοπιὶ (8 Ππ ΘΧϑΙηΙ μαύϊοη Οἱ) ὕπο86. ΒΥΤΩΌΟΙ]Β, τηθπΐα] οοποθρίβ 
(λόγοι) οΥ πίνθυβαβ, ΠΟ ἢ 5Π.8]] σθρυθβθηῦ ὕποβο 1ἅθα8 ὕο Ηἷπὶ: {Π6 
ΔΥΘ ἴΠ6 14688 8ἃ8 τϑῆθοϊοα (εἰκόνες) 'π Ἠ18 1πύθ]]Π] ρθη θ.᾽ ΤῊῺΘ ΖΟΤΙΏΊΘΥΣ 
᾿ηὐοερυθίαϊιομ 18 {Π 9 ΙὩΟΥ0 ΟὈνὶουβ, πα αἰξου 811 {Π670Ὸ 15 πὸ ροϊπίορα 
ΤΘΙΘΓΘΠΟΘ ἤο {Π6 ῬΥΟΥΘΙῸ : {Π6 Ἰαύξου 15 ὑσαθν οὗἉ {Π8 ΠϊΒίοΥυ 08] ϑοογαΐοβ, 
ὙΏΟΒΘ ἔννοιαι ὙΧΟΥΘ ἸΟρ081 ΘΟΠΟΘρύ0Π8---8Ββ ᾿παἀθθα ΠΟΥ τοιηδἰ πΠθα ἴῃ 
ῬΙαῦο᾽ Β ΘΑΥ ΠΟΙ αἸΔ]Ορ ιΘ8--- τ ΠΣ ὑμᾶπ ἰδέαι, ἈαΥ]Πρ' ἃπι Θχ᾿βύθῃμοθ ὈΥ 
ὉΠ ΘΙΉΒΘΙΥΘΒ, ἀρατὺ ἔσο δη ἃ ΔΌονυΘ {Π6 Ῥδυ οι ]Δ 18, 
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βούλει... ποιήσωμεν : 866 794, ποΐθΘ. ΟΒοΥγΘ [π6 δρυιρὺ ὑσδῃ- 
5010 ἴτῸπὶ ἃ παγταῦϊγθ ὅο δη 1π οι τορ ὔνθ. 

ΧΙ,ΥΠΠΙ. ἀπείρηκα : “1 νγὰβ Θχμαυιβίθα."" ΦΒῸΓ {Π6 σψοτχᾶ, οὗ, 868 ; 
ἴον {86 ρογίοθοῦ, οἵ, α. 206, 9. ; 

ἥλιον ἐκλείποντα : “(8 6011086 οὗἨ {Π6 βπη.᾽; 
τὰ ὄμματα : {Π18 δοοιβαίίνο δέου ἃ Ῥαββῖνθ σϑυρ, πΠ6 οχίθπί οἵ 

ΜΏΟΒ6 δοίϊοη Ὁ 11Π}108, 15. αὐύθ ΘοΟμητηο. ἴῃ ΟὙΘΟΙς ; οἵ, τὴν ψυχὴν 
τυφλωθείην, ὮΤ766 11π68 ῬοΙονγ, Οα. ὁ 160. 

99Ε). πρὸς τὰ πράγματα: 1 [Π6 Βθοοπα ἱπίογυργοίαϊοπ οὗ δεύτερος 
πλοῦς ἴῃ 9910) ΡῈ δαορίβά, πράγματα ταῦ Ὀ6 Π6]4 ἴο τοίου ἰο {πθ 1ᾳ688 
δα ἑκάστῃ τῶν αἰσθήσεων δῖκοιι ἴῃ ἃ. τηθία ΡΠΟΥΊΟΔΙ 56 186. Τῦ 15 ΤῸ 
ΜΌΠαΟΥ, ὑμοσυοίοσθ, ὑπαῦ Δῖν. Ασόμου- ΗΙπα βου] τορᾶγα [ηθ βθπΐθῃοθ 
8.8 ΒΡΌΓΤΙΟΙΙΒ. 

ἴσως μὲν οὖν ᾧ εἰκάζω, κιτ.λ. : ““ῬΕΥΠΔΡΒ {815, ὕπ6π, ἱπὶ ἃ οογίαϊπ τἂν 
ῬΘΑΥΒ ΠῸ ΤΘΒΘΙΊΙΆΠΟΘ ἕο νμαῦ 1 οομρατο 11 ΓΠ6 βυδή]θοῦ τοίθυσθα 
0 15 τὸ ἐν λόγοις σκοπεῖν. 

1004. ἐν εἰκόσι: Ν.Β., ποῦ εἴκοσι, Ῥὰὺ ὑπ6 ἀαύνθ Ῥ]α1Ὰ] οὗ εἰκών. 
ὙΥΒαὖ 6186 τηϊοὐ εἰκόσι ὍΘ Ὁ οί ἔργα πᾶ λόγοι ἅτ ἴπ ἀΠ τ πῦ σὰν 8 
το θούουϑ οἵ {π6 1688. 

ἔργοις : ““ ΘΧίΘΥ ΠΙΆ] γ ΘΒ Ὲ]085,᾽᾽ 1.6., {π| 1πὐθ]]Θοὔπ81 που] 18 ποῦ ἃ ἈΠ 
ΤΏΟΥΘ ἃ Βῃδᾶον ὕμδῃ {π6 δχύθυπα). 

ἀλλ᾽ οὖν δή: ““ΔΗΣΠΟν,᾽ ““ πουγονοῦ ὑμπαῦ την ὈΘ.᾽" 
ἑκάστοτε λόγον : ““{Π|6 ΥὙΘΆΒ01Π, ΟΥΓ ὈΥΪΠΟΙΡΙΘ, 1Π ΘΟἢ ἰπηδίαποθ.᾽ἢ 

ΤῊΘ ἢγθὺ ῬΟΟΚ οὗ {π6 Ζοροϑίϊο 11} ϑύγαϊοβ {Π15. φυδοίϊοθ οὗ ϑοογαΐθβ. 
ΤῈΘ απορίϊον 15, ἢ λαΐ ἐ8 «ιιδέϊοο ὃ ὥῬθνοσαὶ [ΟἹ Κ᾽ 5. Ἰάθαβ ὁπ ὅπ ροϊπῦ 
ΔΥῸ ΘΧαΙ πο : {π6 δοοϊάθηΐα]β ἃὺΘ οἰ στηϊπαῖθα, πα {π6 τοϑι πα τη 
ΤΟΡΆΤαΘα ἃ85. ἴΠ6 λόγος Οὗ Τιδ8ἴϊ06, ΨΠΟΥΘΌΥ ὙΠαΐθυου ΟΥ ΠΟΘΥΟΡ 
ΟἸαΙτηΒ ἴο Ὀ6 πδῦ την Ὀ6 ἰοβίθα δἃ5. Ὅν ἃ βίαπαασταᾳ, 'ΤῊϊ5. ραυ οι αν 
ΘΧΔΠΊΡ]6 οὗ {Π6 τηοὐποά 15 [011 δπα]γβθὰ ἴθ Μ.Α. Ῥ,, ρῃ. 07-.9. Νοίθ 
{παῦ [Π6Υ6 185 πὸ ἰάθα οὗ υδγγοαέλοη----566 Φ΄. δ. ΜΠ111, ᾿οσῖο, Βοοῖ 1Π1., 
ΟἸΠΔΡ. χι. 

ἃ δ᾽ ἂν μή: μή υϑοᾶ Ὀθοδσβ0 {Π6 το] αὐϊΐϊνο 18 ᾿πἀοῆπιίο; α΄. ᾧ 288, 4. 

ς ΧΙΠΧ. 1008. ἔρχομαν γὰρ δὴ ἐπιχειρῶν : “41 ῥτοοθοᾶ ἴο ἰγγ.ἢ" 
ἐν τῷ παρεληλύθοτι λόγῳ : ΘΒΡΘΟΙΔΠ]ν ἱπ ΠΡ. Χιχ. 
πολυθρύλητα : ““ψ.611- τοῦτὶ Β. 7] οὐδ ᾽᾿; οὗ, ὁπ 668. 

ἐπιδείξεν καὶ ἀνευρήσειν : ““ ἀἴδβοονγονῦ ἃπα ἀἀοιηοπβίγαξθ ᾿᾽; 8ῃ 
1ηβύαποθ οὐ ΤΠ γϑδέονογ ΤΡ οἵ 6707). 

1000. ὡς διδόντος... περαίνων : ““Β'πο0 1 ρχαηῦ γοὺ {πΐ8β, γοὰ 
νοῦ ]α ποῦ 6 Ππαϑῦν ἴπ ἀυ ]ΠΡ' ὙΟῸΤ ΘΟΠΟ]ΠΙΒΙΟΠ.᾽ ΟΥ̓ ΡΘΥΠΔΡΒ Ὀοέΐου 
-ἰακίηρ' [Π6 ορίαςνο ἃ8 ἃ ροϊιίο γοηιιοεέ, (ἃ, ὃ 220, 2--- (ς ἈΒδατηηρ' ἐπα 
1 ρυδηῦ γοῖι {Π6 ῬυΘΤΊΪΞΑΘΆ, Ῥ]Θαθθ θ6 ἀκ ἰπ ἀνα ὶπρ γοῦν Θ0Π- 
οΟἸπβίοη.᾽" 
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τὰ ἑξῆς ἐκείνοις : “ταῦ ΟΟΙΩ6Β. ποχὺ ἴο {μαύ."" ὙΠῸ ἀδίϊνθ 18 
ΟΟΣΟῸΒ ὙΠ ἑξῆς, βθϑὶπρ' ὑπαῦ πΠ6 ψοχὰ 15 σοϑϊαἰθα ἐο ἔχεσθαι, ΒΊΟΝ 
ἴα κ65 ἃ σ'ϑῃϊθνθ---ο. ,., 1001), ὁπ, 

τὰς ἄλλας αἰτίας τὰς σοφάς: 1.6., οὗ {π6 Θα]Υ ΤΠ Βιοἰβίβ, ΠῸ 
οΔ]16α μϑιηβοῖνοβ σοφοί (54.765), ΠῚ} ῬΎΓ ΠΑ ΡΌΥΔΒ. ἀββϑιυτηθα [ἢ ΤΟΥ 
τηοάοβῦ πᾶ πΊ6 οὗ φιλόσοφος (86ω7"0}.6)" αὐ Τ6 7 τοὶδ407}}. 

χαίρειν ἐῶ: “41 αἸΒΙΩΪΒΒ ἔΤΌΠῚ τὴν τη] πα.᾽; 

1001). ἀτέχνως : ““ΑΥἐ]Ο551ν ᾿΄---866 ποίθ οὴ ὅθΑ. 

ἡ ἐκείνου τοῦ καλοῦ εἴτε παρουσία εἴτε κοινωνία : 5606 Τητο πο Ι]0Π, 
δὺ 2, 4, ἀπ ποΐβ 744, [ῸΥ βοιὴηθ δοοοιηῦ οἵ {π0 [468] ΤΉΘΟΥΥν,  ΒΊΟῊ 185 
5011] 1πι 105 ᾿πΐϑπου ἴῃ {π6 1 ́ λαθάο. "6 ἰδέαι ἃγθ βιι ρίαν ΘβΒΘΠΟΘΒ 
ηα {Π6 ΟΠ]Υ ὕττιθ οαπι868, θαὖῦ ὕΠΘν νὸ ποὺ γοῦ ργοιιροα ἰοροῦμου, ἃ8 1ἢ 
{π6 Πορεϑῖϊο, πὐπᾶθυ [Π6 σα!άδποθ οὗ {πὸ ἰδέα τοῦ ἀγαθοῦ. ΝΟΥ 18 [Π6 
οασιδαὶ ΘΟμπθχίοῃ, ῃ6 2906 ὙΠΟ ΘΌΥ ὁ“ {Π15 θ64 ᾽"---ἴο τιι8δὸὺὸ Ῥ]αύο᾽ Β ΟὟ 
ΘΧΘΙΏΡΙΘ 1π Ζοροϊιο Χ.--τοᾶτηθ ἔτοτα ῃ6 ““ ΔΌΒΟΙ αὔθ Θββθηθ181 Ὀ6α,᾽᾽ δὖ 
811 Θ]α θογαϊθα ἴπὶ πὸ Φλαθάο : 1 18 ΒΙΤΊΡ]Υ ὅπῃ καὶ ὅπως, "΄ ΒΟΙη6 ἂν πᾷ 
ΒΟΙΊΠΘΉΟΥ,᾽ οὐ γὰρ ἔτι τοῦτο διισχυρίζομαι. “Πμαὖ 15 ἀἸἰδοιββθα 1η {Π6 
“Ῥαγηιο)λοδ, ὥς., Ὀαὺ Αὐιδύον]θ οοϊηρ]α 1185 ὑπαῦ 1Ὁ τγὰβ ΠΘΥΘῚ ἀ06 
ὑμουοῦρην. 66 ποΐθ οῃ Ῥ]αΐο᾽ β “γείιοίδηι, 144. 

Τ᾿ προσγενομένη : ΔΡΡ]168 ὧο ὈοΐΠ {Π|6 Ῥυθοθαϊπρ' ΠΟΌΠΒ 1 {πΠ6 {μ1νὰ 
εἴτε Ὅ6 οαὖ ουὖῦ, ἃπα ΤΟῸΡΉΪν ΒΌΤῚΒ ἋΡ ὕμ6 ΑἸ ουμαῦνοβ ἴο {Π 6 Ἰηοά 685 
ἀεποίθα ὈΥ ὕποβθ ὕνγο ΠΟΌΉΒ 11 ὑπ0 εἴτε Ὀ6 χσϑϊαϊπθα. ὥοσηθ Ῥυϑΐον ἴοὸ 
ΑἸέου ἤο προσαγορευομένη. 

100Ε). τῇ κεφαλῇ : ““ὌΚΥ ἃ ποαᾶ᾽᾿: [π6 ἀαύϊνϑ ὑθα}]ν ΘΧΡΥΘΒΒ8Β {Π0 
ἄἀθρτθο οἱ αἰ] ἴθγθποθ, Ὀαὺ 18. [α]σθι ἃ8. ὑπΠοΡῊ 1Ὁ ἸΤΟῚΘ 1Ππβὑσπτηθηΐα] ΟΥ 
Οδιι88]. ᾿ 

1014. οὐδὲν ἄλλο λέγεις ἢ ὅτι : {Π6 ψΟΤΩΒ ρμυῦ Ἰηΐο ΟΘὈ68᾽ τηοὰίῃ 
ΡῸ ἄογψπ ἰὼ τὴν σμικρότητα. ἐστί γητιβὺ Ὅ6 ΒΙΡΡ]16α {ῃχ]οο: μεῖζόν 
(ἐστι) διά, ἔλαττόν (ἐστι) ἤ, ἔλαττόν (ἐστι) διά. ἘΔΟῊ οὐἨ {Π6 διὰ 
τοῦτο ἅἃγ6 ΘΧΡΙαϊΠοα Ὀγ {Π6 ΤΟ]]Ον Πρ ΟΣ 8 ̓πἰτοάπορα Ὀζΐ διά, 1ῃ ΘΔΟῊ 
0886. 

1018. τέρας : ““ πηοπδβίουν ᾽"---1.6., αὖδιιγά. 

1010. μέγα ἂν βοῴης : ΟὔΒΘΓνΘ {Ππ6 ΟΠ ΠρῸ ἔτοτη η8 πϑραῦνο Ἰηΐου- 
τοσαῦνο, ἴο {Π6 ρΡοβι{ϊνθ, ροίθῃθα). 

γιγνόμενον ἢ μετασχόν : ““(ΟΙΉΪΠρ' ἰηΐο Ὀοίπρ' βανθ Αἰΐου Πὰν ]ηρ' 
Ῥαχίδκθη ᾽᾽:---πούθ {Π6 ὁπ Πρ οὐἨ ἴθῃβθ 1ῃ {Π6 Ῥυ 101} 168. 

ἰδίας οὐσίας ς- ““ ΒΡΘΟ141] ΘΒΒ6 ΠΟ68.᾽} 
τῆς δυάδος : ““ ἀυα!]ν.᾽; 
κομψείας : ““ αἴοοία !οτ8.᾽; 
παρᾶς, κιτ Δ. : “6168 ΖΙηρ᾽ 10 ὕο 1561 ΤΊ6η ὑμὰη γουγβο] 0 ΔΠΒΊΨΘΥ, ἢ 

1011), τὸ λεγόμενον : “48 {Π0 Βαγίπρ' 18 ̓ ᾽; Δάνθυθίαὶ ; οἵ, 660. 
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τὴν σεαυτοῦ σκιάν : [ὉΓ σεαυτοῦ ΠΘΙΘ, ἃ8 ἱπ 788Β πᾷ 9160 (ποΐο8), 
Δ ΠΥ͂ Γοθϑα ἑαυτοῦ, ὑπΠ6 τοῆθχινθ οὐ {89 {μϊγα ρϑύβοῃ Ὀθὶπρ' τϑργαθα ἃ8 
ΘΑ ΔΠΥ ΔΡΡΙ1ΟΔΌΙΘ ὕο Π6 οὔμθυ ῬΡθύβοῃβ. σκία -- ““βῃδάον.᾽ 

ἐ ἐχόμενος . . . ἔχοιτο : ““ ΟἸΙπρῚπρ' ἴο . .. αὐΐδοῖκ.᾽) Οὔκουν (1) [88 
Βα 6η τ186 οὗ [Π 9 νου 1Π ἃἰπιοϑῦ ἂπὶ Ορροβιῦθ 86η86 ; (2) ὑμαῦ ὑπ βθοοπᾶ 
56 185 αα10θ ΠΠΡΆΙΆ]16164, ἨΠΟΘ ΤΩΔΠΥ͂ οταῦ {Π6 ΟἸΔ.86 εἰ δέ τις... 
ἔχοιτο, ΟἹ Βιιδϑίϊαΐθ ἔφοιτο ἴοΥ {89 Ἰαἰΐον ψοχγά. 

τοῦ ἀσφαλοῦς : ὑπμ6 πουΐύον δα͵θούνθ αϑθα ἃ8 ἃ ποὺ ψ ἸΔῈ ἃ ροηϊῤῖνθ 
ἀβρθπαϊηρ' ὁη 1, Β0 ΘΟΙΏΠΊΟΙ 1π ὕΠ6 ΒΡΘΘΟΒ68 οὗ ΤΉ τιον ἀ14 68. 

ἕως ἂν... σκέψαιο: ΤγΔΥ]ς ΘΒΡΘΟΙΘΠΥ {Π6 νϑυϊθύυ οὗ οοπβύγποῦϊοσι 
ἔουΣ 11Π605 ὈΘ]Ον,, ἕως. .. ἔλθοις. ΤῊΘ ἸαύοΣ 15 06 ΤῇοσΘ 888] ὁ0Π- 
βύγαοίιοπ, Ὀθὶπρ' ᾿π ργούαβιβ, ἃ5 10 γχογθ, ἴο ὃ οἰᾶαβθ {π|6 ἂν διδοίης, Ὀαΐ 
[86 ΤΟΥΠΊΘΙ τη8 Ὺ ὉΘ ῬΆΓ81]616α ὍΥ ϑόρΒοοΙ68, 7γαοῆ. 087, ἄο. ““ΠΘΙΘ 
ἕως ἄν σου] πᾶγθ {Π6 Βα ] απούϊνθ ἴῃ Ογαύϊο Ποῖα, {Π6 ἄν τηδὺ ὈΘ 
γοίαϊπϑα τη Οὐαύϊο ΟὈΠα πα, ΑἸ ΠποαρῊ 0Π6 ορίαίινθ 18 βαθδυιϊαϊοα ἴὸῦ 
[89 Βα] απούϊνοϑ.᾽᾿ (ΗΠ υπιδηπ.) ΔΙΟΓΘ ἀβαδ]]ν {πΠ6 ἄν 15 ἀτορρϑᾶ ; οἵ, 
6. ὁ 242, 8. 

τὰ ἀπ᾽ ἐκείνης ὁρμηθέντα : ““ {Π ΤΘΒ]08, ΟΥ ΘΟὨΟ] ΒΊ01Π8, ὑπαὺ Πονοα 
ὑμεσθίγοτη.᾽"" ΓΠΘ τηθϑηϊπρ οὗ 6 Ῥᾶββᾶρθ 15 ὑπαῦ στοὰ ἔοστη ἃ Ὦγρο- 
[6518 ἔλοπ 8. Θχϑυηϊηδύϊοη. οὗ οθχίδϊη ἔδοίβ, ἐθϑὺ οὔμον ἔδοΐίβ Ὀγ ὑπαῦ 
ὩΥΡΟΐΒΘΒ15, θαύ [Π6 ΒΥΡού6518 10861[ ὍΨ ΟΟΙΊΡΙΙΠρ' 10 ]ΡῊ ΒΟΠῚΘ ΤΠΟΤΘ 
ΘΟΙΠΡΓΙΘΗΘΗΒΙγΘ ΠΥρούβ18, Οὐ λύψἤθ) σ᾿ ΠΥ] Ἰχαίϊοπ (τῶν ἄνωθεν) ; ἃπᾶ 
80 γόοὰ ΟἹ ἰπηαύθ] Υ ΟἸτη Ὁ ἊΡ ὧο ““ Βοπηθίμ!πρ' βα ιβίαοίου νυ." ΤαΐοΣ 1 
1.15 1119 ῬΙαύο αἰβοονουθα 18 ἱκανόν τι ἴπ αὐτὸ τὸ ἀγαθόν, ἐ.6. Π ἰδέα 
τοῦ ἀγαθοῦ---866 744, ποΐθ. 

φαίνοιτο : ἐγοαποηίαίνθ ορίαὐνο----ο ς τ ΒΙΟΠΘΥΘΥ ἔγότη {ϊπηθ ἕο {πὴ 
ΔΡΡΘατϑα.᾽ 

1011}, οὐκ ἂν φύροιο: (1) ““γοὰ ννοι]ὰ ποὺ ροοὺ γουυβοὶ ἱπίο ἃ 
πιιι44]6.᾽ Τῷ τηϊρὴὐ 150 (2) Ὀ6 ὑγαπβ]αὐθα ἃ8 ἃ Ῥαᾶββῖνϑ---“" αὐ ᾽᾿; ΟΥ 
(8) Ὅο αἰΐθυθὰ νι ΘΟμαπχ ἴο φύροις---ἶ.6., ἦγοὰ σου] ποῦ ΘΟΠ 86 
ΔΥΡΌΙΩΘπί8 ἴῃ ἔμνοιν οὐ στοὰν ΠΥΡούΠ 6518, τ ἢ ΔΥρυ τη ηἿβ ῬσΟυ Πρ’ 
ἀβαποῦομΒ ὑπουθέγομι." 

ὥσπερ οἱ ἀντιλογικοί : 566 οη 908. 

κυκῶντες : ““ὕΠΤΟΥΙΠρΡ' ᾿πῦο ΘΟΠΤΆΒΙΟΙ,᾽) ὈΥ 8{1)}γ 9 ἋΡ. 

ἀρέσκειν : ϑοογαῦθβ᾽ δἴτη γα ποῦ ἴο Ρ]Θα86 Π18 σϑῃϊύν, αὖ ὕο ΒΑ ἸΒ᾽ν 
18 τηϊπᾶ : οὗ, ίοο 914, ΚΒ. 

102Α. εἶ τῶν φιλοσόφων : φιλοσόφων, ραγἐ{1ν8 ρΘπῖνθ. 
ἂν... ποιοῖς : [0Υ {ῃ9 ροδίψίοπ. οὗ [Π9 ραυύϊο]ς, οἵ, ἂν φαίη, 871Α. 

τοῖς ἀποῦσι : 800 Τηἰχτοαποίϊοιι, ᾧ 8 (2). ΤῊΘ Ὀγσθαῖ ἴπ [89 πᾶυγαύνθ 
ἱπαϊοαῦθβ, 885 ἄῦονθ, 880, ὑπᾶὖ ἃ ΟΥἾΒ18 Πὰ8 ὈΘθη σϑδοῃθά. 

7... 1021, εἶναί τι ἕκαστον τῶν εἰδῶν... ἴσχειν : {πῖ8 πδᾶ ὈΘΘπ 
ῬΑΥΥ Δ]]ονγθα θη μαδδαηέ ἴῃ 74, ἃπα τνὰβ πον, ἃξύθυ. [89 ΖὉ116ν βύαἴθ- 
πιρηῦ ἴῃ ΟΠμδΡ. ΧΙΙΧ., ἀρϑῖπ ϑοοθρίθα Ὀγ βοογαίθβ᾽ διιάϊίουβ. 7614 ἑάθαβ 
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479 ἐδ ἐγ} αἰτίαι περὶ γενέσεως καὶ φθορᾶς, ἰα]Κοα οὗ ἴῃ 968), Ὑπαῦ 18 
π9 Βυρούμθϑιβ ΟῚ 15 ποῦ ἰο ὨΘ αὐύδοϊθ, δπαὰ σι ψ ΒΙΟῈ {86 
Ἰτητηοχία ν οὗ {Π6 Βοὰ] 18 ἴο ὍΘ Βῃον ἴο Ὀ6 οοπϑδιϑίθηΐ, ΟΥ̓ ΤΆΓΟΥ ἔΓΟΤ 
ὙΥΒΙΟΠ {Π6 Ἰαὐῦου ταυϑὺ πΘΟΘβΒα ΤΥ ἤονγ. ΤῊΘ διραμπιθηῦ 1π {818 ἀπά 
[Πη9 ΖΟ]]ονπρ' 51χ ΟΠμαρίουβ 18 ὅπ ριἢῃ οὗ πμ6 Ζησοάο: ἴου οὐμοῦ 
Ῥ]αΐοπιο ὑσοοΐβ οὗ {π6 ὕΠΘΟΥΥῪ οὗ ᾿πητηουία 1Υ, 866 Γηὐχποα οίϊοη,, ᾧ 4, 1. 

εἴδη -- ἰδέαι, ΠΘΥ’Θ, ἃ8 οἵδθῃ θβθσμθτθ ἴῃ Ρ]αίο. Αὐὶβϑύου!θ ὑγθαύθα 
0} Ἰαύίοι" ἃ8 ἃ Ῥ]αύομπιο ὕθυμι, ἃπα δαορίθα εἶδος 0 ΘΧΡΥΙΘΒΒ (1) 707)1 
ἃ 8. αἸδύϊ Πρ ]ΒΠη6α ἔγοτη ἡμωξίθγ,, {παῦ ΠΟ, ᾿τα ρυ ϑϑθα οα τηδύαυ, πϑ 8 
ψπϊπρ' γβαῦ 1Ὁ γγὰϑ; (2) ὦ 8ρο0ῖ.86. τἄλλα - [π0 {π]1ΠΡ8 οὗ {π6 ρῬῇθπο- 
ΤΩΘΠΔ] ὙγΟΥ]α, 48 1π Π6 2 αγηηθη 68, το. 

ὡς τοῖς ῥήμασι λέγεται : ““ ἰαἸτίπρ' {π6 νγογ 5 πὶ {Πο1ν ᾿109Γ8] 56Π86.᾿᾽} 
ΓΠῸ ομαρίου ὈΘΡΊΠΒ ὙΥ1{}} ἃ ΟΥἸὑ1οἴβιη οὗ ὑπὸ δὴ ὈΙΡ᾽ 1105 ΟὗὁὨ ΘγΘυῪ - ἀν 
Ιαπριιαρθ. ΤῊΘ ΟΥαΙΠΔΡῪ τιϑί μοαβ οὗ ρυθαϊοδίϊοη 806 τη]18] δα ϊηρ: ΘΗ 
Ὑ76 ΒΔ Υ ΟΙΤΏΉΤΊ1ΔΒ 15 08.116. ὑμ8π ϑοογαῦθβ γ6 ἀοπ ὕ τσηθᾶῃ τ μδῦ Ὑγ9 1Π1ρΡ]γ---- 
γ1Ζ., ὑμπαῦ ΙΤΏΓΏ1885, ἃ 8 ΒΟΉ, 15 6} 16ν ὕμαπι ϑοογαῦθβ, ἃ8. βι 0 ---αῦ ὑπαῦ 
ΘΙ ΠΊΤηΪ88 Ῥᾶγύαϊκοβ οὗ πῃ 1ᾶθῳ οὗ ἔβ]] 688 τλοσθ ὕπαη ϑοογαύθβ (0688 
ὑμαῦ οὗ Βῃογΐμθβθ. ““Ηθποθ,᾽) βᾶγ8 ΜΥ. Ατόμου- ΗΙπα, “6 γγχὸ ΟΌΒΘΥΥΘ 
ὑμαῦ (1) ὕνγο ορροβιίθ 1688 τηδὺύ οο- οχι δῦ ἴῃ [Π9 β8η10 Β}]7 θοῦ, ΔΙ ΠΟῸΡἢ 
(2) Βοἢ; Ορροβϑῖῖθ 14θ88 οαβιποῦ ΘΟ 1 Π6 ὙΥἢ οϑοῖ οὔμου, δι ὕπου (9) ἃ8 
1ΠΘῪ οχίβῦ ἃ ΒΟ] αἴθ] Υ 1π παῦθγθ, Οὐ (4) ἃ ὕΠ6Ὺ ἃ16 τηδη θϑῦθα ἴῃ 00Π- 
οὐϑο ραυ αν. 

1020. πρὸς τὸ ἐκείνου μέγεθος : ““ το] ὔϊν 61 ὕο {Π| 5126 οὗ ίτητη88 ᾽΄; 
πρός -- ““Ἰοοκίηρ' ἰουγαχα 5,᾽) ἃ πα 80 ““ ΟΘΟΙΩΡΑΙΠρΡ".᾽᾽ 

ἐπωνυμίαν ἔχει : ““[α]κο58. {πΠ6 πϑηηθ0.᾽" δ ΟΉγ))} ἸΑΥΒ ΒύγΘβ8. ΟΝ 
ΒΙ ΠΟΥ οὗ τηθϑηῖπο', Προηγην οτν 1ἀθη ιν οὗ οΥἹ ΟΊ : ΕΟ ΥΠΟΠΥΤΩΒ 816 
ΟΟΥΤΘΙαὔνθ, ὑγ 8116 δπ ΕΙΡΟΉ Τα 18 ἀΘΥ γα ῦγ9. 

τοῦ μὲν τῷ μεγέθει... ὑπερέχων : ““ Β1Π00 ἢΘ 15 1ηὐθττηθα]αΐθ θθύνγθομ 
{86 ὕνγο---Θχοθθαϊηρ' [Π6 ΒΠῃουύπ6585 οἵ [Π9 ὁΠ6 ὈΥ 18 οσσῃ {811 685, Ὀαΐ 
γΊΘ] απ ἴο {π6 οὔμου' ἃ 51Ζ0 ὑπαῦ θχοθθβ Π18 οὐγῃ ΒΒουύπΠ688.᾽ ὙΠ 
Μϑδαν!ρ᾽Β οοπ͵]θούαχθ ὑπέχων ἴον ὑπερέχων, ὑγδηΒ]αῦθ : ““ ρυθβϑθηθηρ' ἃ 
ΘΧΔΙΏΡΙΘ οὗ ΒΙη811Π688 ὈΥ {86 Βιρου]ουτύν οὗ 086 οπθ (ΡΠ 8640) ἴῃ [4]] - 
Π658, δα ἴῃ {πΠ6 ὁά86 οὗ οογαίθβ ΒΌΡΡΙ ΠΡ 8. ΘΧΘΙΏΡΙΘ οὗ 81Ζ9 ὑπαῦ 
ΒΌΓΣΡΑΒΒΘΒ ὕΠ9 ΟΥ̓ ΠΟΥ᾽Β 8181] βίαϊιχγθ. 

1021). ξυγγραφικῶς : (1) ““Κ0 ἃ ΒΟΥΙΥΘΏΘΥΙ,᾽)) “ἴῃ ἸΆΥΘΥ - [1 
ζαϑϊοπ᾽᾿᾽; (2) “ἴῃ {Π6 βύγ]6 οὗ ἃ 1008] ἀοουτηθηῦ᾽᾿; ΟΥ, ῬΟΒΒΙΌΙΥ͂ 
(8) ““1|κθ ἃ Βιβίοσιδῃ ᾽᾿; (4) ““11|τ ἃ ῬοοΙΚ᾽᾽ (οὗ ἰδίου υ). ΑΠΥΒΟΥ͂ 1ὖ 
ΤΘ8 85 τι αὐὖηογηιαῖΐ ργϑοϊδὶολ1. 

ἀλλ᾽ οὖν... γε: ““Ὑ9]], αὖ ΔΗΥ ταΐθ.᾽᾽ 
ἐθέλειν : τ ἃ. ΠῚ ΡΟΥΒΟΠΔ] Βιι 7] θοῦ, οὗ, ἄρον 608, 74}), ποίθϑ. 

ΑΙβο οἵ. τετόλμηκςο, 102}, 
αὐτὸ τὸ μέγεθος... τὸ ἐν ἡμῖν μέγεθος : ὕπ6 αὐδοϊμέο Μαρπδιθ οἱ 

[89 146α.. . . {86 γοἠωΐξίυθ τααριύ465 οὐ 108 οΘοπογθῦθ θα θΟἀἸ πηθηϑ. 
ΤῊΪΒ βθηΐθηοθ 18 [η9 ἱπιροτύαμηῦ 0Π6 ἴῃ {Ππ9 ομαρύου : {Π9 Ῥυῖποῖρ]θ 10 

οβθ ὈΠΙΒΉΘΒ 18 Βῃουσῃ ποῦ ὕο ὯΘ οοπ τδαϊοίοσυ ο ὑμπαῦ οἱ {πὸ ψο))θ)᾽ αὐῖο)ὶ 
ΡΗΛΕΡ. 11 
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9} ορροϑδὲέθ8 (αὍονΘ ΟΒδρβ. χυ.--χ τι.) ἴῃ {89 ποχῦ ομαρίθν, βαρ ρ]θπιθυίθα 
ἴπ ΟΠδρΡ. τιι., βύγθηρ θηΘ ἴπ 1111.) ἃπα ΔΡΡΙΘα ἴῃ ταῦ. ὕο {Π9 Βοὰ]. 
5866 Γπηἰχοάποίίοῃ ὁ ὅ----δὐῦ Αγουτηθηῦ (6). 

1021). ὥσπερ ἐγὼ... ἐκεῖνο δέ: 1.6., 11 ϑοογαῦθβ Υθοθῖνϑβ ΒΠ1811Π 688, 
ὃ. Β1η811 Θοογαῦύθδ 81: 1868, ΠΟ] 1 Πρ' ΠῸ ΟΠΘΠΡΘ Οὗ Ῥϑυβοπδ νυ ; 11 ροτθαῦ- 
ΠΘΙΒ ΤΘΟΘΙΥ ΘΒ ΒΙ1Δ]]Π 688 ἃ 8118] ΡΥΘΑΙΠΘΒΒ ΔΙ.1868, ὙΒΙΟῊ 15 ΔΟΒατά, 

1084. ἐν τούτῳ τῷ παθήματι : ““ἈΠάΘΥ ὕΠ686 ΟἰΤΟΙΤηΒίδΠΟΘΒ ᾿Ἶ ---ἶ.6., 
ΜΓ ΏΘΠ ἃ ΟΠ ΓΆΤΥ θα ΔΡΡΙΟΔΟΉΘΒ. : 

111. ἐν τοῖς πρόσθεν : οὗ, ΟἾΔΡ5. ΧΥ.--ΧΥΙ. ὁπ 86 φρο πθγαύοη οὗ 
ΟΡΡοβιΐθ ἴσομι ορροβὶῦθ. ϑοοσγαίθβ θᾶ β:}] ν ΒΠΟῪΒ Παῦ 10 15 αατθ ἃ αἰ θγθηῦ 
ὑμῖπρ' ἴο 880, 88 ὕποσ, ὑπαῦ ““ μοῦ τυδίϑυ 15 φσϑπογαίθα ἔσοτη οο]α τναῦοσ,᾽" 
διηα ἴο Βα, ἃΒ ἤ616, ὑπαῦ {86 ““ 1468, οὗ μοῦ οδπ ΠΘΥΟΣῚ δατηϊῦ ὑμ6 1468 οὗ 
ο014,᾽ ΑΧΑ58 Αὐἱβίου]θ νου] γμαῦ 10, 0} ΤΟΥΓΠΛΘΥ ᾿ΠῚΡ]16Β ΤΩΘΙΘῚΥ ἃ ΟΠΔΠΡῸ 
Οὗ φοοϊάο)έδ, ὉΠπ6 Ἰαδύθυ,, οἵ 66567)106. 

παραβαλών : ““ Ῥοπαΐηρ' ἄονγῃ ΠΪ8 ποδα ᾿"---ἰο Ἰἰδύθῃ οασθία]ν, 88 
ὙγᾺ5 15 ψοηῦ (οἷ. 894), ἴο ὑμο ἀἸ πη θπὺ οὈ] οὕουΒ. 

τὸ διαφέρον, κιτιλ. : “16 αἰ ἔοτθποθ Ῥούνγθοη τυ μδῦ 185 Βα: που, ἃπᾶ 
ὙγΠαῦ νγὰ8 βα1α ὑπθπη.᾽; 

108. ἐπονομάζοντες τὰ ὀνομαζόμενα : ““ ΟΔ111πρ' ὑπθτὰ ὈΥ 089 πᾶτηθ 
οὗ {86 1ἄθε5; Ὀὰὺ πον δρουῦ ὑπ ᾿ἰᾶάθαβ ὑμθιηβθῖνθβ, ὑπσουρῃ {89 
ῬΙΘΒΘΠΟΘ ΟὗἩ ΨΈΏΙΟΉ [Π686 πδιηθα {Π]ηΡ8 Πᾶγθ {Π 61 ΠϑΙΠηΘ.ἢ; 

ὧν ὅδε εἶπεν : ὧν ᾿πϑίθδα οἱἉ ἃ αὐἰταοίθα ἱπίο {Π οδϑθ οὗ 18 απ θοοᾶθηῦ 
τούτων; οἵ. 00}), ποίθ. 

1080. οὔ τι λέγω... ταράττει : 1 γγὰβ ἃ. Οματϑοίθυιβίο οὗ ΟΘΌθ8᾽ ἴο 
ὍΘ ΘΑΒΙ]Υ ἀρϑοῦ ; οὗ, ποίθ οπ 774, δπὰ ΑΡρϑῃπάϊῖχ, 8.0. 

1.11. ἔτι δή μοι καὶ τόδε: μοι βθΥγθ8 Ὀοΐῃ ἃ8 οἰμῖο ἀδύϊνθ ἢ 
σκέψαι διὰ ἃ8 ἱπάϊτθοῦ οὈ]θοῦ ὕο συνομολογήσει. ΤῈῺΘ τόδε ΜΈΪΟΝ 8 
νοῦ κοα οαὖ ἴῃ {Π15 Ομαρίου 15 ὑμαῦ ἀῃ 1ᾶθὰ τοΐαβοβ ὅο δάτηϊῦ ποῦ ΟΠ]Υ 
81. ΟΡροϑβὶΐθ 168, Ὀαὺ 4180 δῃ 1ἅθ8 ὑν Β1Ο ἢ ρανίδα κοϑ οὗ ὑμαῦ ορροϑβιίθ θα 
-τ-ὸ.5.. ὕ86 1ᾶ4θὲ οὗ ἴμτθθ ϑχοϊυθβ {μὰῦὺ οὗ ουθπ, ὑμβουρὰ ποὺ 1086] 
ΟΡΡοΒιΐθ ὕο θυθῃ. 

108}. ἐν τοῖς ἔμπροσθεν : ἴπ ΟΠΔρΡ. 1,..,)ὄ 102), ἘΠ. 

1088:. ἔστιν ἄρα... ὥστε: “1 18 {μ0π Π9 οἂδθ ὑμαύ᾽᾽; οὗ, 938Β 
ἴου ὥστε ᾿πίγοάποϊπρ' ἃ ὑσαῦῃ ἀθροπαϊπρ' οη ἐστίν. 

ἀξιοῦσθαι : “15 οοπδιἀογοα πψουΐῃν.᾽» 

Ἵ τούτου τοῦ ὀνόματος: ὑ.1. τοῦ ἑαυτοῦ ὀνόματος ἃπᾶ τοῦ αὐτοῦ 
ὀνόματος. 

ἀλλὰ καὶ ἄλλοτι.. .. ὅτανπερ ἢ : ““Ῥαΐ Βοιηθίϊπρ' 6188 8180---Β011θ- 
ὉΠ] ηρ' ΒΊΟΝ 18 ποῦ {π 1ᾶθ8 1056], Ὀὰπὺ ἡ ΒΊΘῊ ΑἸυγα 8 γϑίδὶ 8 108 ΒΠΔΡΘ 
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80 ἸΙοηρ' 8ἃ8 1 οχίϑίβ.᾽" Οὔβοινο μορφή τυιϑοᾶά ἃ8. οαυϊναϊοηῦ ἰο εἶδος, 
νυ πουῦ 0Π|6 τηούαρ 8108] ἁββοοίδύοηβ ΠΪΟῚ. Θνθη ὑμοπ ὑμαῦ σψονὰ 
μα δοααϊτοα. 

ἄρα μόνον... ἀπολείπεσθαι : ““ ἀο65 0818 ΔΡΡΙΥ ΟἸΪΥ ἰο ἐδθ οαα--- 
ΤῸ 0818 15 ὕΠ6 Ῥοϊηῦ---ΟΥ 158 ὑπο} 6 ΒοΟΙ  υ]] Πρ᾽ 6150. ὙΏΙΟῊ 18 ποῦ {Π6 οαα, 
Ὀαῦ ψΒΙΟῊ τητιϑῦ, 8] πο 1 18 ΟὟ ΠΔΠ16, ΙΒ ὈΘ οΔ]10α οἀαά 88 
Ὑ7611, Βθοῖπρ' ὑμαῦ 105 παύαγθ 15 βΒΌ0 ἢ παῦ 1Ὁ ΟΔΠ ΠΘΥΘῚ θ6 ψγαηθπρ' ἴπ 
οὔάπηθ55.᾽) ἘῸΓΣ ᾿πβύδπορ, ἐλ7)99 ἢδ}5 ΠῸ ΟΡῬΟΒΙ(θ ἃ5 ΒΌΈΘΙ, Ὀαῦ 10 Β68 {Π9 
μορφή οἱ οἤάηε85, ἅτ 50 ὁ8 Π ΠΘΥ͂ΘΙ' ΘΟ ὈΪΠ6 1 06 ορροβιίθ οὗ οἀἀ- 
ΠΘΒ8, ἦ.6.,) ΘΥ̓ΘΠΠΘ6Β5. 

104Α. τοῦ περιττοῦ: φοΘΠΙ{ν0 οὗ βοραγαύίοηῃ αἰξορ ἀπολείπεσθαι ; 
α. ὁ 174. 
προσαγορεντέα : ράΒ51γ9 γΟΥΌᾺ] ἰπ -τέο5, ΘΧΡΥΌΒΒΙΠΡ᾽ ΠΘΟΘΒΒΙΟΥ͂ ; ὁ“ τηπιϑύ 

Ὅθ 0841168 ""; οὗ, Ο.. ὁ 281. 

ὄντος οὐχ οὗπερ τῆς τριάδος : Ὀγν αὐἰγαοίίοῃ ἴον οὐχ ὕπερ ἢ τριάς ἐστιν. 
ἘῸΣ ἃ Β.1Ώ11} αὐἰγαοίίΐοη. οὐ ἃ. τοϊαύϊνθ οἱδιιδο, οὐ. ΒΌΡΠΟΟΙῸΒ. “41α48 
487, 8---πατῤός, εἴπερ τινὸς σθένοντος. Οπι αὐἰχαούϊομ ΡΌΠΟΙΆ]]Υ, οἵ, 601). 

ὁ ἥμισυς τοῦ ἀριθμοῦ πᾶς : ““{π6 Θπέϊγο Π4]1} οὗ {Π6 βΒοῦ οὗ πυτηθοΥ8᾽᾿ 
-ἰῃθ στίχος τοῦ ἀριθμοῦ (γα)}) οὗὐ ψΏΙΟΙ οἀὐαπθθ8 τυὰ8 {Ππ6 ΘΟΙΠΊΟΠ 
αὐἰγιθαΐθ, ἃ5 θυ 6585 οὗ π6 οἶμον Πα], 18 αἰ νΊβιοη. οὗ ΠΟΙ ΌΟΙΒ 
δα {π0 ψοχὰ στίχος ἃΥ0 ἴγομι ῬΥὑΠΑΡΌΓΙΔΒ. 

1048. ἐκεῖνα τὰ ἐναντία : ““ πχαύπα] Ορροβιίθβ,᾽᾽ νοι Πδα ΤὈγπηθά 
ὑμο βυθήθού οὐ παρ. τι. : [818 ομδρύου 15 ἀθυούθα ὕο ορροβιίθϑ 90η}- 
ἐωϊηο ὃψ ΟΡΡοΒιΐς8. 

ἀλλὰ καὶ, κιτιλ, : ““Ῥαΐ 41] {Π686 ὑπὶπρ85 ὑπὰῦ, ὑποὰρ ποῦ ορροβίίβ ίο 
ΘΘΟῊ ΟΥ̓ΠΟΥ, ΔΊΑ 5 οομΐαῖτι ΟΡΡΟΒΙΐ68, ἃ. 6 ποῦ ΠΠ|Κ6]γ ἰο σϑοϑῖνϑ ἐμπαῦ 1ἅθϑ 
ὙΓΈΙΟΝ 15 ΟΡΡροβϑιύθ ἰο {π6 οπθ θχίβίθπῦ ἴπ ὑΠθηη.᾽ ἔοικε δεχομένοις : 
110., ἐγθ 11κθ ὕποβο στϑοθινίηρ ᾽΄᾽; οὗ, ἔοικε σπεύδοντι, Γγοίαφογαϑ, διὰ 
ῬΆΒΒΙμη ; 866 ἴοο 621), ποΐθ. 

ἀπολλύμενα : ΟὔΒοΥνΘ {πΠ6 Ομδηρθ Οὗ οα80 ἔγομι δεχομένοις, ΔΌΟΥΘ, 
Τῦ 18 8ἃ8 11 φαίνεται ᾿ιδἃ ῬγΘοΘα 64, ἃ ὁογδέγιοίϊο αὐ δ6),51))), ἃ8 τι 814. 

1040. οὐκ ἄρα μόνον... ἐπιόντα : {118 Βθηΐθηοθ. βτη8. ἊΡ {μ0 
οδαρΐον, πα βῃουα μπ8 6 οοιηραγτοά τη 1021), Ε, ο σαύμου 108 
δάνδηοθ οὁη. {Π6 ἢγϑῦὺ ροβιύϊομ ἰάθη ἀρ, πὰ 18 {89 βοπύοποθ ΡΟρΡῚΠ- 
πΐπρ ὅρα δη ἴῃ 1064, ᾿ΒΪΟΙ τη γΒ {μ0 ποχῦ βίθρ Του παρά. 

1.111. βούλει οὖν... ὁρισώμεθα : οὗ, 794 ποίθ. 

Τ 104}. ἃ ὅ τι ἀν κατάσχῃ . .. αὐτῷ δεῖ τινος : ““ ν ΠΙΟΙ, ὙΒαΐονοῦ 
ΠΟΥ ΟΟΟΌΡΥ, ΟΟἸΏΡ6] ὑπαῦ ὉΠ1Πρ' ποῦ ΟΕ]Ὺ ἰο τοίαϊη 108 οὐνπὶ 1468, αὖ 8180 
[89 1ᾶθα οὗ Βοπιθ ορροϑβιίθ.᾽" Π6 ν.1. ἀεὶ δή τινος, οτητἐἐ]πηρ αὐτῷ δεῖ, 
ΘΧΡΙΘΒΒΘΒ τη 0})} {Π 6 Βαπι0 {1 πρ' 1π ἃ ταῦ 61 1658 ΟἸΌΤΩΒΥ ΜὙΑΥ, 

οὐ μόνον τρισὶν εἶναι... περιττοῖς : [Ὁ {Π0 ΔΒΒΙΠΠ]αὐοη. οὗ {190 
Ῥυθαϊοαύγο αἀ]θούνθ ἰο {π6 ρσθοθάϊμῃρ' ἀαύίνο οἵ, αι αὶ 190, ποίο ὃ (). 
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ἐπὶ τὸ τοιοῦτον δὴ . . - ἂν ἔλθοι : ““[ο Β0} ἃ {δίπρ', ὑμθπ, {89 1ᾶθ8 

ορροβὶύο ἰο ὑπαῦ ἕουτπη Ὁν Μ ΒΟ {118 18 τηδάθ ψιμαῦ 10 18 οου]ᾶ ΠΘΥΘΡ 
οοΙμθ. Πισ. ἴο ἔπτθθ ἐπίηρΒ (τρία) πὸ 1άθα οὗ θυθῃ, Ὀθὶπρ' Ορροβίἐθ 
ἰο ἐμπαὺύ οἱ οὐ, οοὐ]α ΠΘΥΟΥ ΟΟΙΏΘ. 

ἡ περιττή -- ἣ τοῦ περιττοῦ μορφή, ΟΥ ἣ περιτόττης, ΜΈΏΪΟΝ ἰδ ΒΟΙῚΘ 

τϑϑα, ἀθηυὶπρ᾽ ΒΌ0 ἢ} ἃ ῬΗΤΆΒ6 ἃ8 ἧ περιττή (80. ἰδέα) ἴο Ὅ6 ῬΙαἴο- 1|κθ. 

ἄμοιρα τοῦ ἀρτίου : αἀ͵θούϊν 65. οοπηρουπαθα τ] ποραγθ ῬΘΗ͂Σ α- 
[ἀ1κ6 ὑπ ρϑηϊνο ; οἵ. 88), ποίΐθ. 

ὃ τοίνυν ἔλεγον ὁρίσασθαι : “(458 ἴο τ μαύ 1 5Βα1ἃ νγᾶβ (0 ὃ9 ἀοῆποᾷ, νἱΖ.᾽" 
--κοῖα. . . ἐναντίον Ὀθὶπρ' ΘρΟΧΘΟΡρ ὔϊοΔ], απ ἔπ θπ06 ἴο πάμπολλα 1]υβύγᾶ - 
ἐϊνθ. ΤῈ βοῃίθποθ 15 ὑπθη ῬγΟΘη ΟΝ ΔΡΓαρΡΟΥ, ἀπ τὰ ὅρα δή 
Βοογαῖθβ ΒΌΙΩΒ ἊΡ ἢσϑὺ ὑμ6 ἀοῆμύίοι ἴπ 86 Ῥχγούαβιβ εἰ οὕτως δρίζει; 
0Π6π {π6 ΘΟπο θῖοη ἢ6 ἀράποθβ ὑμογθΐγομι ἴπ Π 6 σοσαβ [0] νἱπρ', ον α 
ἴο δέξασθαι. 

τὸ γὰρ. .. ἐπιφέρει : ““ ἴον 10 ὈγΙΠρ5 108 ΟΡ οβιύθ." 

106.. ἀλλὰ καὶ ἐκεῖνο. .. δέξασθαι: ““ Ὀαΐ 4150 ὑπαῦ ΒΊΟΝ ὈΓΙΠΡΒ 
8. Θοπίχαυυ ἰδ 10 ἴο ὑπαῦ 10. 10 ΔΡΡΥΌΟΘΟΙΘΒ, Ὑ0111 πουον δατηῖῦ ὑπ 
ΘΟΠΕΓΑΥΥ οἵ ὑπᾶῦ ΒΙΟῊ 1Ὁ ὈΤΙΠΡΒ 1 10.᾽ ἘῸΣ ᾿πϑίδμποοθ, ὕπο ἐγαα, 
Μ ΏΙΟΙ. ὈΥΪΠΡΒ ΜΙ 10 ὑπ6 Ἰᾶθα οὗ οὐ, .Υ1}1} πιθνοὸν δαπιὶὺ ὑπ 6 Θομί ΣΎ 
οἱ οἀὰ, 1.6. Φυ6)). ἐκείνῳ Τηδν 5Ὸ ΘἰὕΠοι ΜΠ ἐπιφέρῃ οὐ 1 ἐναντίον, 
ΡΙΟΡΔΌΙΥ {16 ΤΟΥΠΊΘΥ. 

οὐ γὰρ χεῖρον πολλάκις ἀκούειν : {1115 τῦᾶβ 0Π6 οὗ ὑπ6 δἀνεπίαρο8 οἵ 
86 ἀϊαϊοριιθ 88. ἃ τηθάϊατη οὗ ῬἘΙ]ΟΒΟΡΪΟΔΙ αἰἸδβοιββίοα. ΓΘ. τηδῖπ 
Ῥοϊπῦ οὐ {μ6 αἰ ΗΠ ΘΟ] 165 σου] ὍΘ ΡΌΠΘ ΟΥ̓ΘΙ τϑροδύθα!υ, ἃπα οἰ ΠΘ 58 
πα ἐπουΟ ΡΠ 655 ὑΠΟΓΘΌΥ αὐξαϊποα ; οὗ. 95. 

Ἐ αὐτὸ ἄλλῳ ἐναντίον : {Π0 5686 15 Ὀαύΐου 1 οὐις θ6 ᾿Ἰπβουύθα ὈθοσΘ 
3 ’ 
ἐγαντιον. 

τὸ ἡμιόλιον : ““ Πιᾶ}} ἃ5 το}. ἀράϊη ᾽᾽ ---ἰ,9., ὃ πὰ 411 ΟΥ̓ΠΘΥ 7γαοέϊογ8 
ΒΥ ΠρΡ' 2 ἃΒ ἀθπουιιπδίου. 

1068. τριτημόριον : “(ἃ ὑμϊγὰ ᾿᾽---ὖ,δ. ξ ἃπα 811 Οὗ μου ἔτ οῦϊοη8Β Ππανὶπρ' 
8 ἃΒ ἃ ἀδποιηϊπαΐοσυ. ΑΧΑ1] ἔγδούϊοπαὶ ζΌστὴΒ  ΒΙΟῊ ΒᾶγΘ ἃ Ππσθσαῦου ΘΟτα- 
ΤΠΘΠΒΌΓΘΌΙΘ ὈΥ ὑπ ἀθποχηϊπαίοι---ὗνσο ἃπα 108 ΤηῸ]}1Ρ0168 πη {π ἢγϑὺ 
ΟΧΔΙΊΡΙΘ, ὕἔμσθθ πα 105 τα] 0165. ἴπ Ππ0 βοοοπᾶ---ἃγθ ϑχοϊααοᾷ ἴῃ 18 
Βοῃΐθῃοθ ; {Π6 οἱδῦ οἵ ΟῚ 15 ὑπαῦ ἔπ80 ἔτϑούϊοΒ 7111 ΠΘΥΘῚ ΤΘΟΘΙΥΘ 
{86 1ᾶθὰ οὗ 016, ᾿πϑβυη 0. ἃ8 ὕπο ν Ὀγὶπρ' τπ τι ἔποτα {π6 1άθα οὗ 
μος 7) ιαούϊομαζι έν, ὙΓΆΊΟΉ. 158. Οοπέσανυ ἴο ἐυλοῖθ οὐ ἐμέογγϊέψ (ΑΥΌΒοΥ- 

πα). 

ΤΤΙΥΝ. μή μοι... ἀλλὰ μιμούμενος ἐμέ: ““ἀο ποῦ πϑνγοσ 7αδὺ ἴῃ 
{86 ψοσὰβ ἴῃ ΠΙΟῊ Τ δὶς γοὰ, Ὀαῦ ΤΟ]]ΟΥ ΤΥ ΘΧΔΙΏΡ]6.᾽ ΟΥ̓ΠΘΙΒ τϑϑᾶ 
ᾧ ἂν... ἀλλ᾽ ἄλλῳ ψ 1 ὑπ ΒΔ Π16 Β61Π86, Ὀαπ ἴῃ ΟἸΘΆΤΘΙ 11 ΟἸ ΌΤΊΒΙΟΥ ΤΌΣΤη, 
ΑΒ Ῥγοΐ. αϑάᾷδβ μυΐβ 10, ΟΘΌ6Β 15 ἴο οἴνο {πῸ 8ρθοῖθβ, τιοῦ 686 χοϑηιίδ, ἴπ' 
ΠῚΒ ΔΙΒΥΥΘΙΒ. 

παρ᾽ ἣν τὸ πρῶτον ἔλεγον ἀπόκρισιν : ““ ῬΟΒΙ 465. {πιὰ ΟΥΘΙ ΔΠΒΊΝΟΙ 
{86 βαΐθι" οη6, ὑπαῦ 1 τηϑηθ]οπθα αὖ ἢτβύ,᾽" 1η 1001), 
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ᾧ ἂν τί σώματι ἐγγένηται, θερμὸν ἔσται : ““ ψ]αῦ τητιϑῦ Ῥὸ ἴῃ ἃ Ῥοὰν 
ἰο πηᾶῖκθ 1Ὁ πού.᾽ Τμὕ., “ταῦ ἢδ8. ῬΘΟΠ τη ὑπὸ ῬΟΑΥ ὈγΥ ΈΙΟΝ 1Ὁ νν1}} 
Ῥὸ μού,.᾽ ΤΠῸ ἄν ἴο 0 ὑαϊζθῃ 1 ὑπο δουϊϑὺ ἐγγένηται, οἸνίπρ' Ὁ {Π0 
ἴοτοθ οὗ Τιαὐϊπ ξαύαγο-Ῥουΐθοῦ ; {πὸ ᾧ 15. ἀαύίνθ οὗ ᾿ηβύγαπγχοπῦ ; [ο Ὀ6 
ἐλ Κοη ἢ θερμὺν ἔσται. 

ΤῊ15. Του π]α ΒΠΟυ]α 4180 ὍΘ 10] Ονγθα 1π ὑταηβ]αὐϊηρ' 06 Θηβα] Πρ, 
ΒΙΠΊΪ]ΔΥ ῬΡΑΒΒαΡῸΒ αἰξου {Π|0 απθϑΌ] 08 (αἴΐοι ἔρεσθαι ΘΧΡΥΘΒΒΘα ΟΥ ὉπᾶοΥ- 
Βίοοα) ; Ῥαΐ {Π8 ᾧ ἄν ΠΥ ΤΊΟΥΘ ΟΟΠΥΘΠΙΘΗΌ]Υ ὈΘ οτηϊ θα πὶ [Π6 ΔΗΒΎΤΘΙΒ 
(αἴξου ἐρεῖν). 
ΤῊΘ 101] ΤΌΥΤῚΒ ἴῸΣ ὅτι ᾧ ἂν θερμότης σοι]ὰ ὈΘ6 ὅτι ῳ ἂν θερμότης 

ἐγγένηται, θερμὸν ἔσται. 

1060... οὐδὲ ὧν ἔρῃ : ΟὔβοΥνθ {86 ναυϊοΐυ οὗ τποοά ἔτοτῃ εἰ γὰρ ἔροιό με 
ΔΌΟΥΘ : ὑγϑηβ]αΐθ “1 γου 88]ς ᾽᾽ ἃπα ““ 11 γοὰ ν616 ο δβῖκ.᾽" 

1060. Ἥκει μέντοι : μέντοι πιϑοϑᾶ ΠΘΙΘ ἴπ ροΟΒΙ ΐν6 δϑβθηΐ, 

οὐ μή ποτε ϑέξηται : σι ὑπ δουῖδὺ δι] απούϊνο, πα 811] ῬΘΥΒΟΙ8 
οὗ 0π6 Ῥαΐιγο ἱπαϊοαύινθ βανθ [Π6 Βθοοηᾶ--- ΘΠ. 1 ΘΧΡΥΘΒΒΘΒ ἃ ῬΓῸ- 
ΒΙὈΙ1οη---οὐ μή 15 ἃ τηδλΥῖὶς οὗ βύγοπρ' πϑρδίϊοη ; (, ᾧ 267. 

ἐκ τῶν πρόσθεν: ἴπ 1Ἰ05.Α. 

1,17. τὸ μὴ δεχόμενον : [Π8 ῬΌΠΟΥΪΟ μή---Β00 α΄. ὁ 280, 4. 

106 :. ἀθάνατον : Οὔ5. {παὖ [Π νγοτὰ ἀο065 ποῦ 6 ΓΘ τηθδῃ “ ἱτηπιοσχία "ἢ 
(ΞΞ ϑέογηναΐ), Ὀὰπὺ ΒΙΤΊΡΙΥ ““ ἀθα]6585᾽᾿---ἃβ βίαϊβα ἴῃ {π6 ἰδχύ, ὃ ἂν 
θάνατον μὴ δέχηται. "Πα {Π6 Β08] 15 8180 ἐηιαοϑβέγιιοἰδ16 (ἀνώλεθρον) 18 
Ῥτονϑά ἴῃ {π ὁοῦγβθ οὗ [Π6 ομδρύθυ. ὈΥ ἃ ῬυΌΟ688 οὗ τϑαβοηϊηρ ΜΓ ΏΙΟΝ 
15 Πππ8 Βυτητηδτῖβοα Ὀγ {Π6 οἹα οοπιπιοηΐαΐοι ΟἸ ΤΩ ΡΙΟάΟΥῈΒ :-- 
“ς ΠῚ 500] ὈΓῚΠΡΒ ἢ 1[561} 116 ὅο τυ μαύθυου 1ὖ ΘοΟῸΡΙ68. 
Τὺ 1ΟῊ ὈΤΙΠΡῈ ὙΠ. 1056] Δ. Ἰάθω οαμποῦ τϑοθῖγθ {Π|6 Ορροϑιΐθ 

1ᾶ΄6α ὑπουθαπίο. 
οὐ ΤῈ 5Βοὰ] οαπποῦ τϑοθῖνθ ὑπαῦ ΒΙΟΠ. 15 ΟΡΡοβιίθ ἰο 1176. 
ΤῊΘ ορροϑβιῖΐθ ἴο 118 15 ἀθαίῃ. 

οὐ ΤῊ 508] οδπποῦ τϑοοῖνϑ ἀθαΐῃ.᾽ 
Οπθ φοϊηῦ τηυβῦ 6 δἀαθᾷ ἰο {π|8. Οπ [Π6 ΔΡρσόδοι οὗ ὑπαῦ ΠΟ ἢ 18 

ΟΡροβιίθ (ἀφαΐδ) ἰο ψῇϑμαῦ 1Ὁ ὈΤΙΠΡΒ ἢ 108561} ({476), πὸ βοι] τατιϑί 
ΟἸΠΠΟΥ (1) ῬΘΥΊΒῃ. οὐ (2) τϑῦϊσο (1028). Νον, ἱπ ὑΠ|18 οα86 ἀπόλλυσθαι 
Ξ- δέχεσθαι τὸ ἐναντίον, ὙΠΟ {Π|6 501] οαῃηποῦ ἃ: 10 ὑπουθΐουθ Πὰ5. ἴο 
γι μάταν. 

1064. ὁπότε... ἔπῃει : ΟΌΒΟΥΥΘ {Π6 80 οὗ {π6 ᾿πιρου [θοῦ τ ἱπουύΐ 
ἄν ἴο ΘΧΡΥΙΘΒΒ ἰθγαύοη, 11 Π6 τοῦθ ἀ8ὰ8] ορύαϊϊγθ, ἃ8 ἴῃ ὁπότε 
ἐπαγάγοι, ἴουγ 1π68 Ρουθ. Ο.. δὺ 238, 206. 

1068. τεθνηκυῖα : οὗ {π6 ἀθαΐῃ οἵ {π6 βου], ποῦ Π|κ τὸ τεθνάναι ἴπ 
ΟμδΡ. 1χ., 040, οὗ [16 βϑρδυαύϊοῃ. οἵ βοὰ] πᾶ Ῥοᾶν. “Ἅψυχή ΠΘΥΘ 
ΤΑΘΆΤΒ ὈΥΪΠΟΙΡΙΘ οὗ 118; ἀπᾶ ἃ ἀοδα νυἱΐα] ρυῖ ποῖ] 18. ἃ σομ γα Ἰοὕ οι 
1π ἔθυταβ.᾽" .44γ0}}6}. Ηϊηα,) 
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1000. ἡμῖν ὁμολογεῖται : ὕπο ἀροηῦ 15 ΟἜΌΠΟΥΑΠΥ ΘΧΡΙΟΘΒΘαᾶ ὈΥ ὗπό 
ΜΙ ροπιῦίνο Αἰου Ῥαβδϑῖγο νϑυὺ ; ὈΥ ὑμ9 ἀαύίἧνο δέξου ρουίοοῦ πᾶ 
ΡΙαρονΐθοῦ Ῥαββῖνθ, ΤΆΥΟΙ͂Υ ὉΥ {πΠ6 ἄαϊίνο ΔΙῸ ΟΥ̓ΒΟΥ ὕθηβαβ; οἵ. 
Ο. δῥ 197, 188, 8. 

πρὸς τῷ ἀθάνατος εἶναι: ““ἴπ ἃαάιδίοθ ἰο Ὀδὶπρ' ἀθαίη 1088 ̓ ᾿-- 
ἀθάνατος πογηϊηαύνο Ὀθοδιιθθ τϑίθυσὶπρ ο ψυχή, ὉΠ Βαθ]θοῦ οὗ {Πθ 
Πηϊΐθ νου. 

1060). τούτου γε ἕνεκα : “(88 ΤᾺ ἃ 5 {Π18 15 ΘΟΠΟΟΥΠΘα.᾽" 
σχολῇ γὰρ ἄν τι ἄλλο φθορὰν μὴ δέχοιτο : μή 566118 ἴο Ὀ6 τιϑεα ΠΟΙΘ 

Ἰηβίθαα οὗἩ {Π6 οὐ ΠΟΙ. Οη6 σου] παύαγα!]ν οχρθοῦ ἰο ροἷνθ δ ἱπαοῇ- 
ΤΪΐθ ΘΌΠΟΙΆ] 5686 ἴο {πΠ6 Ῥχυοροβιύίοθ, Α5 Μυ. Ατὐόμου- ΠΙπᾶ γμαΐβ τῇ 
{86 Ἰαϑῦ ὕΏγ66 σψουαβ- εἴη τὸ μὴ δεχόμενον φθοράν : ΟΥ̓́, ἃ5 Ῥτοῖ. 600 
ΘΧΡΙΔΙΠΒ ἃ ΒΙΠΉ11ΔΥ ῬΉΤΑΒΘ 1Ππ ὥΟΡΠΟΟΙΘΒ᾽ “4η{ϊσολο, θΘ8, ““ [Π6 βεπέθῃοο 
15. Θαϊνγα]οηῦ ἴο ἃ το]αὐνϑ οδτιβο ἢ 8 πα 6 Π π16 απξθορᾶθπί.᾽"" Νοίο, 
ἴοο, {πΠ6 ἀππιϑῖι8] ΟΟἸ]οοα οι οὐ ὕθηβοβ 1π ὕΠπ686 ΘΟΠαΙ ΙΟΠ8] ΒοηΐθΠΟ68 : 
1πβίθαά οὗ ὑπὸ ορίαϊνο, τνθ ἢδυθ εἰ νι {π6 Ταΐατο (Ξ-Ξ- μέλλει δέχεσθαι). 

ΤῊΘ ὉΠαου]γηρ' 1άθῳ 15. {Π6 Β8π|6 88 ὑπαῦ ππαου]γηρ' 728, ΠΟΓΘ 
566 ποΐθ---Ψ1Ζ., ὕΠ0 ΘΟΠΒΘΥΥΘΙΙΟΙ οὗ ἔοσοο. ΟΥ̓ΠΟΥ ΠΙΠΡΒ ΠΊΔῪ ΤΑ ΚΘ ὙΔΥ 
ΤΟΥ ὑΠ6]ν ΟΡΡΟΒΙύθΒ; 11 80], [886 να] ῬΥΙΠΟΙΡ]6, ἀΟΘ8Ά, τ μαγθ [Π6 
εἴοθρ 97) Πα γη)107) ΟὟΘΥ ἀιρδῖτι, ἃ 5 1η 7206. 

ΣΙΥΙ. ἂν ὁμολογηθείη : ρούθηίϊ41 ορίαίϊνθ. 
ἀδιάφθορον : ““᾿ποουτυρ 116." 

1061. καὶ ἀνώλεθρος : ““ ᾿πἀοδίγποῦ! 16 ὅο Ὀοού.᾽; 

1074. εἰς ὅντινά τις ἄλλον καιρὸν ἀναβάλλοιτο: Μτ. ΒιάρντοΚ 
ἨΔ8 δΊνϑη ἴῃ ΠΪΒ θα! θ0π5 οὗ {π6 Οποορἤογοο ἃυια “1 ψαηι6η12107) συ αὖ 15 ΠΟῪ 
ΒΘΠΘΥΙΑΠ]Υν Δορορίθα 85 {Πη6 οογγθοῦ δα] απδίϊομ. οἵ ορίδεϊνοβ β᾽ ταῖν ἕο 
Π6 Ῥγοβϑοηῦ οπ6. ΗἰΒ ψἱθν 15 ὑπαῦ {Π680 ορίαί:νϑϑ ἃσ6 ορίαϊινοβ οὗ 
γθη)οί6 (οἰ δογαἴϊογ) (οὗ. 650.) ποῖ τις φύγοι, Ῥίμιξιιβ, 488), πα {παῦ ὕΠ6Ὺ 
ΔΥΘ ποῦ ροίθῃ αι] ορίαϊνοβ τ 0 ὑπὸ ἄν οταἱὑἰθ64---6.0., 

3. τ. ἂν “γψαηι., 620, οὐκ ἔσθ᾽ ὅπως λέξαιμι τὰ ψευδῆ καλά. 
Ὅλο. 172, οὐκ ἔστιν ὕτῳ νείμαιμι. 

ΤῊΘ ῬΘου]]ΥΙῦν ἴῃ {118 Βοηΐθποθ 15 ὑμαῦ {Π6 ορῥαςνο 15 πιϑϑᾶ ᾿πβίθαα οὗ 
86 βαρ] απούϊγϑ ΑΥΟΥ ἃ ὈΥΪΠΊΔΥΤΎ θηβο; ᾧΠ18 π|588 οἱ ὑπ ορίαξινθ 
ΘΧΡΥΘΒΒ65. {Π0 76) 671058 ΟΥἨ ῬΟΒΒΙ ΠΥ. 9 πᾶν ἃη ᾿ἰπϑίδποθ {8 
Ῥο]ον ἴῃ ὅπῃ ἀπιστῶ οὗ {Π6 ἀ 61] Ὀοταύνθ βα ] αποίϊνο. 

τοῦ μεγέθους περὶ ὧν οἱ λόγου εἰσίν : ““{π0 πιαρπἰἰτιαθ οὗ {π6 57 6οὲ 
ΟΥ̓ αἰἸδβουββίοη.ἡ ΟὈΠΊΡαΥΘ ὉΠ ΒΙΠΎ1]ᾺΣ ἀθΒροπάθπου οὐ ΤΙ Τητηἶὰ8. 1π 
8660, πα 566 1πᾶρθχ, 8. 

1078. τὰς ὑποθέσεις τὰς πρώτας : 1.6., [π6 ΠΡ ΟΙΠοΒ15 τορ γα Ἰηρ' ἐπ 6 
τοϊαύίοπ οὗ 14θα8 ἃπα ρῬῃθποιηθπα (102), ὁπ ΒΙΟῊ {πὸ ΠΟ]6 οὗ ἐπ18 
Ῥτοοῦ οὗ {πὸ ᾿τηπηουία!ῦν οὗὨ πὸ 8011 γοβίϑ. 

ἐπισκεπτέαι: ἃ5 ὑπουΡ}. αἱ ὑποθέσεις πα ρΡγοορᾶθᾷ, Τὸ ροὺ υἱᾶ οἵ 
ΒΟ ἢ Δ σηαςοϊμίο᾽) ΒΟΤΩΘ γοδα ἐπισκεπτέον. ΕΟ. ὃ 28]. 
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ΤΥ]. 1070. ἐν ᾧ καλοῦμεν τὸ ζῆν : ““ ἀυτίπρ' Μ ΕΪΟΘῊ τσ Βροαὶς οὗ 
{ὺγ{2"---ἰ.6.7} ἃ8 Ορροβοᾶ ἴο Ῥγθ- δπᾷ ροβύ-παίαὶ οχἰβϑύθποθο. ΤΠῸ βοπίϊ- 
τηθηῦ 15 Βοτηθύ ίπρ' {τ ὑπαῦ οὗ Απύϊροπο, ααούοα οπ 617]. 

δόξειεν ἂν... ἀμελήσει: {π6 ορύαὐϊνο ψου]ὰ ὍΘ τηοτθ αϑαδ] ἴῃ {6 
ΔΡΟΘΟΒΙ8, αὖξον ἄν νι ΓΠ6 ορύαὐγθ π᾿ ῥχοίαβιβ; (α. ᾧ 224). Βα {Π6 
ΟΥ̓ΘΘΙκς οοηαὶἐϊογιαΐ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΠΒ 81Ὸ ὙΘΙῪ ἢ ΘΧ1016: ἃπα {15 Ῥυ οι] 15 
αἴθ παύαταϊ ΘΠ. ΟΠ. ΤΘΙΠΘΙῚ ὈΘΥΒ ΠΟῪ 11 ἃ ζαὔυγ 1π [ΌΥΤὰ δ: τηθδη- 
ἸπρΡῈ δόξειεν ἄν 15; 560, ἴοο, οπ 106}. 

ἀπαλλαγή -- ἀποφυγή ἴΠΓ6Θ 11Π68 ἸονοΥ ; οὗ, 6406. 

ἕρμαιον : ““ΙΠα[4]],᾽᾽ “( ροαδβοπά." Απ ἀποχρθοίβα 58]106 οὗ ροοὰ 
Τποῖς, ἃ5. τ ΠΘΠ ἃ γᾶν ]] ον ἢ π45 βοπιοΐπηρ' ΒΥ πὸ σψαυβίάθ, πη ΟΗΘΥΒ 
10 ἕο ἩΘΥΤΊΘΒ 88 {Π6 ροα οὗ τᾶν [ΆΥΟῚΒ (δολοϊαδ). ἘῸΣ ὑπ βϑιςϊτηθηΐ, 
Ῥχοῖ, Θαϑάοβ8 Θουῆρατθβ ΟἿ βαυ᾽ 5. ΒΡΘΘΟἢ ὙΘΟΟσ τ ΘΠ αἿΠρ᾽ τ ἸΒΟητηθηὗ 
8.8 ἃ ΤΩΟΙΘ ΒΘΥΘΙΘΙ ΡΕΠΙΒΗτηθηῦ [ἰὸν {π6 ΟΠ] Πα υῖατι ΘΟΠΒΡΙ στ ύουβ ὑπ8ῃ 
ἀραίη, 1 Ὴ. ὑγα8 (ΟΦ) 291} ) Δ} γϑῳτἶ68. 

ΤΉΘ56 ψοσαβ οοπίαϊη ἃ Ηἰπὺ οὗ {π6 Ἰαΐοσ. ΟΒ νυ βύϊδη. Ρ]Θἃ ΤῸΪ ᾿ΤΏΤΠΟΥ - 
ῥα] θαβθα οα μ6 Δῖοσταὶ Οὐονουπιηθηῦ οὗ {πΠ6 σου Ὀγ {π6 Οτγθαΐου. 
ΤΉΘΥΘ 15 80 ΤΠ ΠΟΠ 1Π7 8106 1π| Π6 πον] ὑπδὺ τγϑ τα υδῦ Ὅ6]16γ9 “’ ἃ ΠΘῪ 
ΟΣ] ἴο ὍΘ ο041164 ἱπΐύο οχϊβίθπμοθ ἴο ὑυϑᾶγθββ ὑπ ὈδΙδποθ οὐ {π0 ο]4.᾽᾽ 
866 Γηὐγοάπούϊοῃ, ὁ 4. 

1071}. παιδείας καὶ τροφῆς : ““ Θἀ ποαύϊοπι πα ὑγαϊπ]πρ".᾽᾽ ΤῊ Ἰαύξου 
ΜΟΓ ΠΊΟΤΘ ΒΊΔΠ1Υ ΘΧΡΥΘΘ5868 ὈΟΘΠΠῪ Βαβίθηθ 060. 

. τῆς ἐκεῖσε πορείας λέγεται : {Π6 ὑγϑα!] οι) 18 Ὀαβθα, ὑΠ1Π Κ5 ΟἸγταρΙο - 
ἀοττιϑ, ΟΠ. ΟἿἿΪ 1ηδύϊποίβ, οι [Π6 ἸΘρ6 18 ἃπα οὐδ 0165 οὗ [Π6 ροάβ, οὶ {Π6 
Τα βίου, ἃπα ὁπ π6 οοα σι Π1Π τ8. 

ΗδῚΘ ὈΘΡῚΠΒ ἃ νεκυία ΨΏΙΟ. ΡΌΘΒ ΟΝ. ο π6 οπᾶ οἵ ΟΠδρ. τιχττ. 
ΒΙΤΏΣ]ΔΥ ταν [ἢ 816 ζοιπα 1π {πΠ6 Πορεδίϊο, ΒΚ. Χ., Τηαοίγηι8, ατιὰ (ὐογφίαδ. 
ΘΟΟΤαύΘΒ ΘΧΡΙ ΠΟΣΟΥ͂ Βαγ5 1π Πρ. τχτιτ. ὑπαῦ 1 15 ποῦ ἤο ὈΘ Τοραταθα ἃ 
ἀοτηοπβίγα νυ ὑσαθ, θαὺ αὖ Ἰθαβϑῦ ΔΡρυοχίτηδίο!υ 80, 8 Πα ΔΟΟΟΥΑΙΠΡῚΥ ἴο 
ὈθῸ δοοθρίθα Ὁ ΘΥΘΥΥ ροοᾶ τηᾶη. ῬΡ]αΐο᾽ Β Το πάπθ88 [ὉΓ τηγίῃ8 πᾶ 
ΔΙ ΔΙΟΡΊ6Β. ΔΒ οὗδϑθη Ὀθ6η αὐ! τι ρα ἴο 15 ΘΟΠΒΟΙ ΟΒΠ658 ΟΥ̓ Π6 σγθα]ο- 
ΠΙ688 Οὗ ΠῖΒ ἀτρυτηθηῦ, ἃπα μΘ μᾶ5 Ῥ66η. δοοιιβθά οὗ ουϑυ- ὙΠ 688 “ ἴο 
[του [Π6 ΔΤῸΝ οὗ [ἉΠΟΥ͂ ΟΥ̓ΘΙ Β. ΘΔΙΏΒ 00 4660 ἴου' σθᾶβοῃ ἴο [ογά.᾽ 

ὁ ἑκάστου ϑαίμων . .. εἰλήχει : “{Π6 ἀδθήποπ ὙΠῸ γγἃ8 δδδίρτθα ἰο 
ΘΘΟῊ τηδ Ὑ7}116 ἢΘ τὰ 811γ6.᾽ Τὴ {πὸ Ποριδίϊο ΘΔΟῊ. τηᾶπι ΟΠΟΟΒΘΒ Π18 
ΟΥ̓ ἀδθιηοη. 11} {Π6 ὕτο βία θπηθηύβ πητιδῦ ὈΘ ΤΘΟΟΠΟΙ]64,, ν76 ΠΙΔΥ͂ ΒΕΥ͂ 
{μαῦ Θῷ ἢ. τηδη ΟΠΟΟΒΟΒ 15 Κὶπα οἱ 118 πα 88 ἃ Βα. 010 ἀδθιηοι 
ΔΒΒΙΡΥΘα Ἠΐτη ὈΥ ΤΔΟΠ 6518 8ἃ8 φύλακα τοῦ βίου καὶ ἀποπληρωτὴν τῶν 
αἱρεθέντων. ὥὅτποἢ ἃ ἀΘ ΠΟΙ τγᾶ8, ἴπ Π9 ΤΟΥ 5 οὗ ΜΙ ΘΔ ΠΩΘΥ, 

εὐθὺς γενομένῳ μυσταγωγὺς τοῦ βίου. 

Οομρατο {π6 Βομίᾶπ Ῥ6]16 ἢ ὑμαῦ 680} τηὰπ μδὰ ἃ ψερλν8. ἀνὰ Θ80}} 
ὙΟΤΊΘΠ ἃ 710, πα {Π6 5θιηῖ- ΟΠ γἸβύϊδη. πούϊομ οὗ ἃ ραδγαᾶπ- ΠΡ], 

πορεύεσθαι... πορεῦσαι: ΝᾺ». ““ἰο Ἰουγπον. .. ἴο ΘΟΏΥΘΥ.᾽᾽ 
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107). περιόδοις : ““ΤΟνοΟΙαὐ]018.᾽ «Φπϑύ Ὀοον,, ἰπ 1084, 16 -- Τιαί πη 
αηιδασοδβ, “" γουπαδθοιυύ νγαν.᾽ ΤΠ6 ἀασταίϊοη οὗ ἃ ογοῖθ ντὰ8 νυ ΟΊ 5} Ὁ 
οδυϊτηδίοα. Ἐηρθάοοϊοθβ ρμαῦ {Π6 τηαχίτητπτη αὖ 80,000 γοᾶγβ, Ἡ ϑγοάοίτιβ 
αὖ 8,000, ψΏΙΟΙ ῬΊ]αΐο, ἴῃ {π0 Ῥλαοάγμδ, ἀοοθρίβ ἴοὸῚ ὕΠπ9 ῬΒΙ]ΟΒΟΡΪΟ 
ΒΡΙΣΙύ, Ὀπὺ ΠΧΘΒ 1ὖ ΤΟΥ ΟΥΑΙ ΠΑΥΥ ῬΌΓΡΟΒΟΒ αὖ 10,000. 

ὁ Αἰσχύλου Τήλεφος: ΤΘΙΘΡΗ8. τπγὰ8 ἃ Κίπρ' οὐ Μγβία, βοη οὗ 
Ἡτοῦ]68 ἃπα π9 Ὡγρῃ ἀαρθ. Ἠθ 88 ψουπαρθα ὃν ΑΟΠ11165 αὖ [Π6 
ΒΙῖ6ρ6 οὗ ΤΎοΥ. ΠιΘαΥ ΠΙΠρ᾽ ΤΌΤ] 80 ΟΥ̓8016 ὑπαῦ Π6 οου]Ἱᾶ ομ]ν ὍΘ μϑα]θα 
οὗ 818 σσουπα ὈΥ ΑΟΠ11185, μ6 ργθβοηύθα ὨΪτη5611 Ὀοίουθ ΑΡΆΤΠΘΙΉΠΟΝ. 
(οι θέ ρωι96}.---- ΠΟΥΔΟΘ) ἴῃ ὈΘοσ αν Β ρ15806. ΤΒΤΟῸΡΉ ΑΡΔΙΠΘΙΏΤΙΟΙΠ᾿ 5 
τη θα! ὔϊοι, Δ 6Π11165 οοπβοηΐθα ἴο ἢθ8] Πὶπὶ ὈΥ π6 ταϑῦ οὐ {π6 Βρθᾶν. 
ΤῊΙΒ Βα] θοῦ μὰ8 Ῥθθη ὑγχοαῦθα Ὀγ ΑΘβοῦυ 8; ΘΟΡΠΟΟΙ6Β, πα ἘλασΊρΙά 65, 
απ {ῃ6 Βοιηδὴ ψυῖθτβ, ΕἸΠμῖι5 ἃπα Αὐία8. ΤῊΘ ὈΪΔῪ τηϑπίϊοπϑα 
ΠΘΙΘ 18 ποῦ οχίαπύ. 

1084. ἂν ἡγεμόνων ἔδει... ἂν διαμάρτου: ““ψοιυ]ᾶ 6 πο πθθᾶ. ... 
Οὐ] ρῸ δβίγαυ., ἘῸΓΣ ποϑθ ὕνγο 1885 οὗ ἄν, ξθθ αι. δὲ 222, 224. 
ΤῊΘ Ῥγούββιβ ο ἂν διαμάρτοι 15 οοπίαϊπθα ἴῃ Π6 σα Ἰ γ6 Δ ΌΒΟΙ αὖθ μιᾶς 
ὁδοῦ οὔσης -- εἰ μία δδὺς εἴη ; οἵ. α΄. ὁᾧ 226. 

ἀπὸ τῶν ὁσίων τε καὶ νομίμων: “ΤΌΤ. Οὐ Ῥγθϑθηῦ τἱΐθϑ πᾶ 
ΟΘΥΘΙΠΟΠ16Β᾽᾿; ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ ἔγοπὶ ὑπ οὐ ὑμπαῦ ΟΥ̓ ΘΥΊΠ ΡΒ. ὑγ ΟῚ 6 τηδαθ ἴο 
Ἡδϑοαΐθ ΠΟΥ Θ ὕΠ 166 ΤτΟδα8 τηθῦ--- ΘΠ 06 ΠΟΙ ΠϑΙη65, Τριακάς, 7 γυῖα. 

οὐκ ἀγνοεῖ τὰ παρόντα : ““18 ΤᾺ.Δ1]187 τ Π ἢ 105 ΒΌΤΤΟΌΠ ΠΡ ἢ; [ῸΣ 
15 ποῦ {Π9 1118 οὗἩ [Π9 ῬἘΙΠΟΒΟΡΠΘΥ μελέτημα θανατοῦ (ΟΠ ΔΡ. Χιι.) ὃ 

ἐν τῷ ἔμπροσθεν : ἴῃ. 810, Ὁ. 

108Β. τούτων ἀδελφά : ““ ἀ6645 αἰκίπ ὑπογοίο." ΤῊ οοπϑύνιοϊοη 
18. Ῥοθύϊοαὶ, 1 ὅθιπερ (Ὁ οἷπερ) ὕΠΓΘΘ 11π08 ἃθονθ. Βαῦ πη {Π6 
ὙὙΠ016 Ῥαββαρθ 15 Ῥοθύϊοδὶ. 

ξυνέμπορος : ““ Ζ6]1ον - τᾶν 1167, 

1080. ἐχομένη . . ; γένωνται : ““ Θηἐδηρ])]οα π᾿ 811 Κὶπά5 οὗ αΠΠοᾺ]- 
{168, Π|1] οουύαϊμι ῬΘυΊΟα 5 ἃγ {]61164.᾽ 

ᾧκησεν : ““ Βού{165᾽"᾽; ἃ Κιπᾶ οἵἉ σηοριῖο αογὶδέ. 
οὔτε ὅση : ““ΠΟΥ 80 8ηϊαϊϊ ἃ8᾽᾽ 185 ὑπουρηῦ ὈΥ οοτίαϊπ ΘΟμ ΘΙ ΡΟΤΑΥΥ͂ 

ΘΟΡΒΙδίβ, ζο. 

ὑπό τινος : ΘΘΠΘΙΆΙΠΥ ΒΟΡΡΟΒΘα ἴο τοίϑυ ἕο Απαχὶ τη Πα υν, 0 ο0Π- 
βἰγυοίθα {π0 ἢγδῦ τὴὰρ οὗ {π6 σου. Τηθ 1ᾶθα ὑμπαῦ 10 18 πϑαΐον δπᾶ 
τϑίθυβ ὕο ϑοογαίθβ᾽ δαιμόνιον σημεῖον 18 ἀἸἰδοοππίύθπδποθα ὈΥ ἔπ 6 ὙΘΣῪ 
δύατθ οὗ ὑπᾶῦ ΘΌΤΙΟΙΙΒ ᾿πύθυ ἃ] σοΐοθ οὗ βοογαῦθβ, ὙυΒ1Ο ἢ ττὰβ ῬυοΒ ὈΙτοσν 
οὗ δοῦβ, ποῦ βιιρρ'οβύϊνϑ οὗ [δοίβ (Δ1.4.᾿}. Ρ. 81, ποίϑ.) 

ΠΥΠῚ. 1080. ἡ Τλαύκου τέχνη : 0 {Π|18 ΒΚΙ17 1] ῬΘΥΒΟΙ. τγᾺ8 10 18 
ποῦ αὐ͵ΐθ ΟἸθαγ. ὅὅοπηθ ὑμῖπὶς Π6 ῬΥΟνΘΥ 81114θ8 ἐο ΟἸδιοιίβ, ἐπ 
ΒΆΙ]ΟΥΒ ΡῸα ἃπὰ τυϊσαγὰ οὗ {Π6 868; οὔμουβ σϑίϑυ 10 ἴο {π6 ϑατηΐδπ 
αὐ ϊβὺ οὐὁἩ Ὁπαῦ πᾶπιθ, γἢο, δοοογάϊηρ' ἐο Ἡ γοάοΐξιι5, νγα8 ἐπ8 ᾿ηγθπίου οἵ 
ΒΟ] ἀοτῖπρ' (κόλλησι). 
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χαλεπώτερον ἢ κατὰ, κιτιλ, : ““ἴοο αἸΠ]οα]ύ ἔοτ.᾽; 
εἰ καὺ ἠπιστάμην : “11 (ὐά Ἰτπονν 10.᾽» 
μου δοκεῖ: Ρατοηὐῃοίϊο, ἐξαρκεῖ (5: )}1005) ΘΙ Πρ [Π 6 νου Ὁ ἕο ὅ βίος. 

1088). εἰ ἔστιν... οὖσα: “1 {Π6 φαγί 15 1ῃ ὑπο τηϊάβὺ οὗ {Π6 
ΠΘανΘΗΒ 8 Πα 18 ΒΡΗΘΙΙΟΔ].᾽ ἘῸΥ ΟΥ̓ΠΟΙ ΘΑΥΪῪ ΟΡΊΠΙΟΉ5, 566 οη 97), Εἰ. 
Νοίθ ὑπ6 αἰ θσθποθ Ὀούνθθη μέσος νι Π 6. ἀυῦϊο]6 ρυθοθαϊηρ, ἀπ 
μέσος σι πουῦ ὑπ6 αυὐίϊοϊθ. ὅ μέσος οὐρανός “ουἹ ῬῸ “ὑπ τη14]6 
Ὠθάνθη᾽᾿; οὗ. α. 142, 4, ποΐθ 8, ἴοΥ' ἃ ΒΙ1Ώ1]ΔΥ 1586 οὗ ἄκρος δηα ἔσχατος. 

δεῖν: αἴΐοι ὡς; οὗ. ὅτι. .. ἥξειν, 08 δηᾷ 1098 ῬΘΙοΟν ΤῸΣ Β᾽ΠΉ1Π|ΔΥ 
αὐἰπδοίϊοη8 οἵ τϑ]αὔϊνθ οὐ ἀθρθπαάθϑηῦ οἱααθθ5 πῃ Οταύο ΟὈ] τα ᾿πΐο {Πὸ 
οοπβίγποῦιοιι οὗἨ ῬΥΪΠΟΙ͂ΡΑ] ΒΘ η Θ ΠΟΘ, 

πρὸς τὸ μὴ πεσεῖν : ““ἴο ργθνθηῦ 1ὐ [4111π|ρ’᾽᾿; 1ἰδ., “ἐ ψ] ἢ γ θυ πμοθ 
ἰο 105 ποῦ 18}11πρ".᾽} 

ἀνάγκης : ““οοηδίγαϊηϊπρ' ἔογτοθ.᾽ 

1094, ἀλλὰ ἱκανὴν... τὴν ἰσορροπίαν : ““αῦ ἐπα {π6 Ποιηο- 
ῬοΠοΙύν οὗ {Π0 Ὠθᾶυθηβ δηα ῃ6. δαυ!]γίατη οὗ ὉΠ6 θαυ 1056] ΔΥ6 
ΒιΠοϊθηῦ ὅο ΠοΙα {Π6 θαυ ἀρ.᾽ Τκ6 ΑπαχὶπηδηοΥ 6 οοποοὶνθα {Π6 
αἀθηβιύν οἵ {Π6 δὐτηοβρῃοτθ ὕο ὈΘ ““Θα.8] 10861} ο 1561} 1η 811 ἀϊτθο- 
{10 Π5᾽" : 18 80, ΨΥ Βπου]α {Π6 θαυ 6 ἔογοθα δὴν τ ΕἸ ΠΟΥ ὃ 

ἱσορροπίαν : ἀουῖνοα ἵγοτη ἴσος---Θα 8], ῥοπή ---ἰ116 ὕπτη οὗ {Π| 50816. 
ὁμοίως δ᾽ ἔχων ἀκλινὲς μενεῖ: ““108. ΟΟΠΑΙΠΠΟΠΒ ὈΘΙΠρ' Β11Π}1]8} 81] 

ΤουὺΠπᾶ, 1Ὁ γν111 γϑπηδῖπ ᾿τητηον8}]68.᾽᾽ 

πάμμεγά, τι : ὙΟΥΥ Ιᾶγρθ ἱπᾶθθά, 1[ {π6 σου] 88 Ῥ]αίο Κπον 10 γγὰ8 
Ῥαῦ ὁη6 οὗ [η9 τηᾶπν ὈδΒ1η- νου Ἱ58. οὐ ὉΠ 6 ϑαυίῃ---οὔ, ἐν σμικρῷ τινι 
μορίῳ. 

τοὺς μέχρι. .. Φάσιδος: “τοι π6 ῬΠΑΒΙΒ ἴο μ6 ΡΙΠ]Δγβ. οὗ 
Ἡγαο165.᾽ ΤΠ6 ῬΠδβΙβ 15 ὕΠ6 πϑιὴηὴθ οὗ ὕνσο ΥἹνΟΥΒ 1Ππ 0Π6 τϑοῖοη οὗ 
{η6 Οδποαδβαβ; (1) [π6 Ζίογῆ, ΠΟ ἢἤονγβ ΠσοὰρῚ ΟΟ]ΟΠ15 ἱπίο {Π0 
ῬΊΔοΙς ὅθε (αὖ [Ππ6 πιουΐ οὗ υυ] ἢ. βία 8 οί) ; (2) ὑπ .)8812)- διέ, ΟΥ 
“4γαϑ8, ΤΙ Ὠ1ΟῊ ἥονγβ θαβίθυ!ν ΠΟΘ ΑΥ̓ΠΊΘΠη18, ἃΠ6, 01 η1Ππρ' 0Π 6 ΟΥ̓ΤῚ8 
(οι), θπίθυβ ὑπ Οδβρίαπ θῶ ΒΟΙηΘ 1ὴ1108 Βοιῦῃ οἵ αι, “6 
ῬΙΊΠΔΥΒ οὗ Ἡ ΘΥ80168 εἰαπαὰ αὖ 6 θηΐσαποθ ἰο {π6 Μϑαϊθθυυϑηθδῃ. θα, 
τὴν θάλλαταν, υδῦ ῬθΙονν. 686. σσοῖθ {Π6 ΠἸτη]5. οὐἩ {Π6 σου] ἃ8 
Κπονπ, Βα ν 6 ὈΥ ΠΘΑΥΒαΥ, [0 π6 ΟὙ ΘΟ ΚΒ οὗ Ρ]αΐο᾽ Β Ὁἴπη6: τυ] ηρ' ἰοὺ 
[η6 οοπατιοϑίβ οὗ ΑἸθχαπάου, Ασϊβύου]θ βυυ θϑυιαΐοβ {ΠπΠ6 Τπᾶτιβ ΤῸ {6 
ῬΒδδβὶβ 85 ὕπ6 ϑαβύθυῃ 1Ἰτητῦ. 

1098. ὥσπερ. . .. βατράχους : ““Π|τθ ἀδηΐβ ἃπὰ ἵτορβ τουπα ἃ Ρο0].᾽" 
παντοδαπά : ΘΧΡΙαΙΠΘα ὈΥ͂ [Π6 ὕτγο 10] Ουσῖπρ' σγοσα8--- να] 1Π 

ΒΏΔΡΘΒ ἃπᾷ 851Ζ68.᾽᾽ 
εἰς ἃ ξυνερρυηκέναι : 860 ἀΌονΘ ΟΠ, δεῖν 1088}; οἵ, ὅν... ὀνομάζειν 

Ῥϑίουν, δα ἔφη, ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι τὴν ψυχήν, πορεύεσθαι μετὰ πολλῶν ; 
ῬΊαΐο, οριὐε χ. 

τὴν ὁμίχλην ““τηϊβύ,᾽᾽ ““{0ρ.᾽ 
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καθαρὰν ἐν καθαρῷ: ΟΥἸροπ βα14 {Π15 1ᾶοα οὗ ῬΙαίο νγὰβ ἃ ἀἰβίου 
ῬΙΑΡΊΥΊθτη (παρακοή) ἴτοπι πο ἩΘΡΥο ῬτορμοίβΒ. Βιυιοῆν βἰαὐθα, 
ΡΙαῦο᾽ Β ΤΠΘΟΡΥ 88 ἴο ““ {Ππ6 Βμᾶρ6 οἵ Π9 θαυ πα 108 Ῥασίβ ᾽ ΘΟΤΩΘΒ ἴο 
{Π15: 

716 εαγίἢ, οὐογ οα : ἐ}}6 8οιιῖ8 07 ἢ.6 «τοἱοϊοά : : ἢ.) τυαέθν" : ἐἢ8.,8)68 : 
ἢ. αὖ»: ἡ ιηα : : ἐλ αοέἢ6)" : ἐὴ χοᾶδ απ φοαϊλῆθ 8οιῖ8. 

1090. ὑποστάθμην : ““ Βοαϊτηθηύ.᾽᾽ ταῦτα ς: 1.6. γαΐον, ἴορ', δᾶ αἷσυ. 
ἐπὶ τῆς γῆς : “(ὁπ {Π6 ἴοΡ, ΟΥ δαγίαοθ, οὗ [Π6 ϑανίῃ.᾽» 

ὥσπερ ἀν εἰ : ἄν 5065 ΜΠ εἴη υπαογβίοοα, ποῦ τ ἐμ Ῥγοίαβὶβ (οἵ, 
718, ποῖθ). Τὸ 15 ὑππ|5 086 ὑμ1τἃ Κἰπά οὗ οοπα!]ο 8] βθπύθποθ ; α΄. ὁ 224. 

1091). ἑωρακὼς εἴη : [Ὸγ {Π6 ἕοντη, οὗ. ἀκηκοὼς“ εἴη [766 11Π68 ὈΘΙονν. 
ΤῊ15 Βα5 ποῦ ατ106 {Π|6 ΒΤ 6 ΙΌΤῸΟ ἃ5 Π6 ρΡοτίϑοῦ ορῥαξίνθ ; 10 ϑιῃρῃᾶ- 

Β1Ζ65 ὑπ6 ““ δοῖγι 47) 6 σογιαέϊοη, ΟὗὨ ΟΥ6 ῈΟ ΠδὰΒ 566. (οἵ, ποίο, 768). 
Βαυΐύ βο ἢ ῬΏΓΑΒΘΒ 48 0818, 6 ΘΟΙΏΠΊΟΠ. 186 οΟὗὨ {86 βιιθδίαπειννο νου δ πα 
Ῥοσυΐθοῦ ρᾶυίϊο 16 ἴῃ [Π6 ΟΌΠα πο πηοοαβ οὗ {π6 ρουΐθοῦ ραββῖνθ, {Π9 1186 
Οὗ νϑυΐοιιβ ῬΟΙΙΡΏΤαΒ65 0 ΟΧΡΤΟΒΒ αΠ σοῦ Βηδα65 οὗ ,ιρέμγλέψ (ἔσομαι 
δειπνῶν, μέλλω δειπνεῖν, ζ0.) ἀΥο 6. ὈΘΡΊΠΠΙΠΡΒ οὗ {Π6 ΠΟΥΤΊ8] ῬΤΟΟΘΘΒΒ 
1η Ἰδηρτιαρθ ἔγουη δ ηέλοδὶδ ἴο αηαϊγ 88: ἘᾺ 6 ΤιΘοΘϑϑιῦν οὗἨ πατηθτουιβ ὙΘ 1 Ὁ 
ΤΟΥΤΗΉΒ 15 ἀνοιϊαθα Ὀν {Π6 186 οΟὗὨ ΔΕ ΧΙ ΠΠ]ΔΥΊΘ68. 

ἐκδὺς καὶ ἀνακύψας : ““ΘΙΊΘΥΡΘ ἃ Πα ῬΟΡ ὑ}.᾽" 

παρὰ σφίσιν : ὑπουρὴ {Π6 βυθδ]θοῦ 1 τοῦθυβ ἴο 15 Β: πραγ. 
ὡς ϑιὰ τούτου... χωροῦντα : δοοιϑαύίγο ΔΌΒΟΙαΐ6. ΤῊΘ δοουβαύγθ 

Ὁ ΌΒΟΙαΐ6, ΨΘΥΥ͂ ΘΟΙΏΙΩΟῚ 1Π ὕΠ 6 ο886 Οὗἁ ἐ712967, 5071 ὙΘΥΌΒ, 18 ΨΘΙῪ ΤΆΥΘ ΜΠ] 
[Π6 Ῥαυίϊοῖ 1685 οὗ )θγβοηαΐ ΨΥ, ϑχοθρῦ θη 0Π 6 ῬΑΥ ΙΟΙΡ]6Β 16 Ρτθ- 
οράθα ὈΥ ὡς οἵ ὥσπερ. 

τούτου: 580. τοῦ ἀέρος. 

Ἱ τὸ δὲ εἶναι τοιοῦτον : ““Απα {115 15 50 Ὀδοδι86,᾽ ζἄο. ΤΠ6 ΜΗΞ, 
γραᾶ εἶναι ταὐτόν, ΜΟΙ ἀοο5. ποῦ τη κ 5680; ΟΥ̓ΠΘΙΒ εἶναι ταἴτιον ΟΥ 
δεινότατον. ΟΠΔΠΖ ΟΥΪ 5 ὑπὸ Ιαϑῦ ὅσο σοσᾶβ, τοίαϊπὶπρ τὸ δέ ἰπ 1085 
ῬΙαΐομῖο τιξ8 ἃ8 ἃ ραυ 1016 οὗ ὑχα βίοι : ““ θαὺ {Π6 ὑσαίῃ 15 ὑπαῦ.᾽ 

ἐπ᾽ ἔσχατον τὸν ἀέρα : οἵ, μέσῳ τῷ οὐρανῷ διιρτα, 1088) 

109). οὕτως ἄν τινα : ἰδ Κο5 ἊΡ νι μαῦ Πἃ5 ὈΘΘΗ Βδ]α 5[π|06 ἔπει, εἴ τις: 
80 ἴοο κατιδεῖν Τορθαΐβ [Π8 Ῥυθυ ΟυΒ κατιδεῖν. [ἢ {86 ΜΗ͂Σ, {Π670 15 πὸ 
ἄν σι ἢ {πΠ6 ἢγϑύ κατιδεῖν, θὰὺ Π 6 τηϊδίακθ 15 ῬΥΤΟΌΔΌΙΥ ἀὰθ ἴο ἃ τηϊβία 
Οὗ ἃ οοργυι δύ οὐῖπρ' ἴο {π6 τοροϑύϊομ οὗ {π9 Ἰούίουβ αν ἴῃ ἀνακύψαντα. 

οἱ ἐκ τῆς θαλάττης ἰχθύες ἀνακύπτοντες : “(6 ἤβῃθ5 ἐη ἐπ βοὰ 
ῬορΡρρᾶ ουὖῦ οὗ 10; οἵ,, ΙῸΣ ἃ ΒΙΤΏΙ]ΑΡ 2.6 7Ί 7} τι86, οἱ ἐκ τῆς πόλεως 
ἔφυγον ; Σἰθο ὅ7Α. 

εἰ ἡ φύσις ἱκανὴ εἴη : οὗ, 9910 ἴοΥ {Π6 ᾿τηΡΌΥΥ. 

1104. διεφθαρμένα... καὶ καταβεβρωμένα : ““ οουγρίοα ἃπα 6οΥ- 
τοαρα, 
ἅλμης : ““ 581}.᾽) σήραγγες : “΄ ΟΔΥΘΙΤΙΒ.᾽᾽ 
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ἐκεῖνα δεν... διαφέρειν : ““{Πο56 ὁ {Π0 οὐμον παπᾷ ψου]ᾶ τπϑηΐ- 
Το 0] 5011] τηοΤῸ ΘΧΟΟ] Οτγ8.᾽} 

ΠΧ. 1108. λέγεται : Οὔδογνθ Ποὺ ΟαΤΟα] Τ]αΐο 15. ὅο ΘΙΏΡΠΔΒ1ΖΟ 
{86 ἔαοῦ ὑπαῦ {Π18 15 ἃ συγ, ποῦ ἃ βίαϊοπγοηῦ οἱ ἕαοῦ : οἵ, εἰ δεῖ καὶ μῦθον 
λέγειν (“1 ὁΠ6 7286 [611 ἃ. τη ἢ ἢ) 7π8ῦ ΔΌονο, πα {Πῃ6 Ορϑῃΐπρ' οτ 5 
οἵ ΟΠΔΡ. :ιΧτπτ. 

ἰδεῖν : ““ἴο ἸοοΙς αὖ ᾿"---Ορϑχοροῦϊο ἴο τοιαύτη. 
δϑωδεκάσκυτοι σφαῖραι : ““ ρατὺϊ-ΟΟ]Ἱουτοα 08118᾽΄; 1067 811ν, “( Π4118 

οονθυθα τὴν ὕνγοινο αἰ θυθηῦ Ῥίθοθϑ οὗ Ἰθαῦμου.᾽" ΤΠΟΙΘ τᾶν Ὀ6 ἃπ 
ΑἸ] αβίοπ ὅο π ῬΥΥΠΑΡΌΓΘΔΙ ἔΠΘΟΥΥ ὑπαῦ {Π6 θαυ ἢ ΘΟΥΤΟΒΡΟΠπ δα βοτη6- 
μον ἴο {Π6 ΒΠδ06 οὗ ἃ ἀοαἀθοδῃθαγοῃ ; ΟἹ ῬΟΥΠΔΡ5 ὕΠ616 15 ἃ ΤΟίΌΓΘΠΟΘ 
ἴο {Π6 ὕτνγϊγθ β᾽ρἢ 5 οἱ {πΠ6 Ζοάϊδο. 

1100. ἁλουργῆ : ““οὗὁ ροΠυ1η6 ΡΌΤΡΙ6,᾽" ἴτγοιη ἅλς δπᾶ ἔργω ; 110. 
ἐἐ ψυουρηῦ Ὀγ [Π6 868.᾽᾽ 

χρώματός τι... . φαντάζεσθαι : ““{Π6 ὙΟΙῪ ΠΟΙΟΥ͂ 5. αἸΒρΡΙαΥ ἃ Κἰπᾷ 
Οὗ ΟΟἹΟΌΙ, ΤΟΥ πον οἱ ον ἀτηταάβὺ ὑπὸ ναυϊοίν οὐ {πὸ οὔποὺ οο] τ γ8, 50 
{μαῦ [Π6 ἕογτη οὗ ὕΠπ6 θαυ ΔΡῬΘΔΥΒ Οη6 πΠΌΤΟΙτΘη νατϊοσαἰεα βασίδοθ. ἢ" 
συνεχές ΒΘΘΙΠῚΒ ἴο 6 δαπὶνα]οπῦ ἴο 8π Δ γου, α18}}γ1πρ’ ποικίλον. 

1100). ἀνὰ λόγον: ““'π φτορουίοη.᾽" διαφάνειαν : ὁ“ ἰγᾶ58- 
ῬΔΙΘΠΟΥ.᾽" 

ὧν καὶ τὰ ἐνθάδε. .. μόρια : ““ὙὙἹΠΘΓΘοὗ [Π6 Βύομ 65 50 ρυϑαῦν ῥυϊσοᾶ 
ΠΘΥΘ-τ- ΟΥ̓ 6] 1818, ἸΔΒΡΟΙΒ, Πα ΘΙ] ΘΓ ]148, ζο.---αγθ Ὀαὖ Τταρτηθηίβ.᾽" 

1101}. οὐδὲν ὅ τι οὐ τοιοῦτον εἶναι: ἴοΥ {Π6 1πΠη]ν6 ἴπ το]αΐξίνθ 
ΟΙατιβθ οὗ. 1098 ἀῦονθ. “15 ῬΑΥ ]ΟΌ]ΔΥ ῬΏΤΑΒΘ ΤΙ Ὧ6 ΘΧΡ] ΑΙ ΠΘα ἃ 
ἃ ΘοΟΠΒί πΟὐΟΠ. ΔΟΟΟΓΙΑΊΠρ' ἴο 56η86--- οὐδὲν ὅ τι οὐ ῬοΙπρ' 668] ἴο πᾶν. 

σηπεδόνος καὶ ἅλμης : ““Ρυϊτοϊαοίίοιι ἀπ ὈΥΔΟΚΊΒΗΤ 658." 

. τοῖς ἄλλοις ζῴοις : ποὺ {πᾶὖ Βίομιοβ 816. ΔΠΙΤη8]15. θαῦ ΒΠΉΡΙν ὈΥ 
τοῖς 1ἀϊοπι ἴοΥ ΟὟΤ ““ Ὀ6814685.᾽ δο, ἴοο, Ποροάοίιιϑ Βρϑᾶῖβ οἵ ἐπ6 
Μαββαρθίαθ “" 5]ατιρ ΟῚ Πρ δι ΟἹ Τη81 ἃ Πα ΤΠΔΠΥ ΟὗΠΕῚ ΒΠ60Ρ ᾽᾽ ψ] ἢ 
Ἠΐπη ; δηά οὗ, {πὸ ἙΎΘΠΟΝ τι86 οὗ φοιίδ αυιίτοβ “Ἡρίαϊΐδ, 

1114. ἑνὶ λόγῳ : ΕΎΟΙΩ {15 ὅο ὅπ6 ομα οὗ πὸ ὁπαρΐίου 15 ἐπι σόπο]ι- 
ΒΙ0η οὗ [Π6 Ἴ 7016 τηδύζον, 85 15 8150 τη θη οποα 1π 109}, ποίθ. 

1118. ἀήρ : ποθ ὑπὸ Ὀτοαθῃϊπρ᾽; - ὁ ἀήρ. 
κρᾶσιν: ““ἐεοηηροταίαγνο.᾽" ῬΙαΐο, ἴπ {π0 7] ηη)αθιι8, Ὑθραυαβ {Π6 

οἸτηαΐο οὗ ΑἴΠΘΠΒ. ἃ5. ΠῸ 5Π18]] δὰ ἰο ΠΟΙ ρυθαίμοβϑ; δηα Αὐἱβίοί]ο 
α͵8ο 1πβιβίθα βὑτο Πρ ΟΝ. 501084.016 ΟἹ γα ῖ1ο ΘΟΠΙΦΊΟΤΙΒ ΤῸΣ Π15. 1468] 
βίαϊο. 

. ἐκείνους -- αὐτοῖς ἤνο 11Π68 ἸΟΥΤΟΥ ον. 

ἱ φρονήσει : ““1π6]ΠρΡΌποο. 50 ΜΗ, : ΟΠ οΥΒ. σοδα ὀσφρήσει, 
«“ Β5Π16}}.᾽᾽ 

ἀφεστάναι τῇ αὐτῇ ἀποστάσει : ““ ΑἸ Ρ ἴπ {Π6 κα πΊο ἀορυθο.ἢ 



148 ῬΉΛΕΘΟ. 

5 . 

αἰσθήσεις .. . συνουσίας : ““ {Π1|9 586Π51010 ΡΥΌΒΟΠΟΟ οὗ [Π9 σ ἋΒ δπᾶ 
ΘΟΠΙΠ. Π1ΟΠ 1 ὑπ θη 406 ἴο ἴδοθ.᾽» 

τούτων ἀκόλουθον : ““ οἵ ἃ Ρί600 τι {Π818.᾽᾽ 

Τ,Χ. 1110. τοὺς δὲ βαθυτέρους ὄντας :- ΟὔΒογνΘ {πΠ9 ΟΠ ΠΡ οὗ ὁ0π- 
βύγποῦϊοι. τότ ὑΠ6 1πῆπ1ύϊγθ 8ἃ8 τι8θ8α Δ ΌΟνΘ. 

ἔστι δ᾽ οὕς : ““ οὐπουβ.᾽; 

1111). τούτους δὲ... πολλαχῇ : “411 {Π|650, 1π ΤΩΔῊΥ͂ ΡΙΔΟΘΆ, Πᾶν 
ΟΠ 95 1ηἴο 056 ΔηΠΟύμου' Ὀθηθαύῃ 1Π6 θαυ .᾽; 

1111), ὥσπερ ἐν Σικελίᾳ... ποταμοί : ““ἃ5 ἴῃ 5ΙΟΙ]ν {ΠΟΥ ἃ16 ὅΠ0 
Βίγθατηβ οὗ τα ἤονίπρ' ὈΘοσΘ 0Π6 ἰᾶνὰ ᾽"--- 10 Ῥ]αΐο ΤΥ Πᾶνθ 
ἩΪΤΉ561} Βθοη οη Αϑίηα Ὀθίοτθ ὑπ ἀαΐθ οἵ {815 ἀϊδίοριιθ (Γπὐτοάπούϊομ, 

ὁ 1,2). 
ὥσπερ αἰώραν τινά : “(ἃ Κι πια οὗ ΟΒΟ1]]α 101, ἃ8 1 ψ γ6.᾽ ΤΠ ποτὰ 

15. αϑθα ὕο ΘΧΡΙΘΒ5. ἃ τηούϊομ Π|τ6 {Πα οὗ ἃ. 566-88} ΟΥ ἃ β ῖηρ', ἰο ὈΟΐῃ 
οὗ ψΏΙΟΝ ΘΆΠΊΘ5 1 15 ΔΡΡΙΙθα. Τί 15 οὗ οοῦυϑθ {π6 βιι]θοῦ οὗ κινεῖν, 
ΤΠ ὥσπερ 15 πιϑοᾶ 7π|8ὺ 1|κ6 Τιαῦϊπ φοαδί, ἠο ᾿ητοάποθ [Π6 ἸΠΟΟΤΏΤΠΟΠ 
τηθίδροΥ. 

1124. βέρεθρον : ““Δὐγ88.᾽ ὙΤΠῸ αποίανίοη 15 ἔτοτη Ζἠα σττι. 481]. 
Τάρταρον : ΟΥΡΊ ΠΑ] [Π6 Βοη. οὗ Αϑίπον δπα ὅθ, θαῦ ϑυθῃ. 80 Θδυν 

85 ΗΟΙΠΟΥ {Π6 ΠδΙη6 οὗ ἃ Ῥ]δ06 85 [Ὁ Ὀθπθαῦῃ Ἡδ8465, ἃ5 Ηδάθϑ Ὀ6]ονν 
{Π6 θαυ. Ῥ]αΐο ἤΘΥΘ τηϑ κ68 1ὖ ἃ ναϑῦ ΒΟΊ]ονγ, τα πηΐηρ' τἱσηῦ ΠΤΟῸΡῊ. 
Πη6 ϑαυΐῃ, ἃ8 Τὰ ἃ5 ὑμ68 τηϊαϑὺ οἵ σῇ Οὴ ὈΥ παύθσαὶ ογανϊαύϊοι 81] 
ΥΙΛΘΙΒ ΟΥἨ {Ππ6 θαυ, Ὀοΐῃ οα {μ86 βιυγίδοθ δπα ππαθυρυοιπᾶ, ἢονν, 
ὙΠ ΠΘΠ0Θ ὕΠ6Υ 876 Τογοθα ῬδοΙς 810 πρ' {Π 6]. ΟἤΘΉ1618 Ὀγ {Π6 αἰξουπαΐθ 
ΟΒΟΙ ΠΑ ΟΠ 5. οὗ Π6 ρῬδοθ. Αὐἱβίοι]θ οὐ ὑ] 5685 Π6 ψΏΟ]6 ΏΘΟΥΥ ἱπὶ ὨΪ8 
Μη͵οἰοογοϊοσίοα, αὶ ποὰῦ Πουσθυοὺ ππαθυβίδηαϊπρ' 10. 

τοιοῦτου.. .. ῥέωσιν : ““ 7πι8ῦ 11τ6 {πΠ6 ον ἐμτοιρὴ ὙΠΟ {πον 
ἤονν ᾽"᾽; ΞΞ γίγνονται ἕκαστοι τοιοῦτοι, οἵα καὶ ἣ γῆ ἐστι δι᾽ ἧς ἂν ῥέωσιν. 

112}. πυθμένα : ““ Ῥούῤίοπι.᾽ βάσις : ““Τουππααείοηῃ.᾽᾽ 
ὥσπερ τῶν ἀναπνεόντων. .. τὸ πνεῦμα : ““ 88 {Π6 ουγτοηῦ οὗ ΥΘΒρ]- 

Τα θοη οὗ ὕΠπο56 ὴῸ ὈΥΘαύῃΘ 185 ΘΧ Βα ]6α δπα 1πΠ8]64.᾽} 

1120. τὸν δὴ κάτω καλούμενον : ““{Π6 τορίοῃ ΨΠΙΟῊ 18. ῬΟΡΌΪΑΥΪν 
ἸΠΟΎ ἢ 88 ἐο10 6} ᾽᾿; ἸΤΩΡ] Ιπρ' ὑπαῦ Ῥ]αΐο αἸὰ ποῦ δοοορῦ ἐπ6 ἀἰϊδύϊποίἑοιι 
Ῥθύνγθθῃ ΠΙΡΉΘΡ 8Πα ἸΟΥΤΟΙ 88 δὴ ΔΌΒοΙ αἴθ, θὰὺ του νυ τοϊα νθ αἰ8- 
{πού η. 

τοῖς κατ᾽ ἐκεῖνα τὰ ῥεύματα : οΙὑποΥὺ (1) ““ἴο {π0 ποὶρῃ ουχποοῦ οὗ 
[ΠΟ56 Βύγ ΘΆΤη8Β ᾽᾿ ((ὋΡ6), οΥ (2) ““ὉΥ τιθᾶηβ οὗ ἔπ μΠΠ618᾽ (04 }168 
ὀχετῶν ὈΘ]Ον) ““ ΘΟἸΩΤ τ] οὔ ηρ' τ ὑπ 656. 5. ΓΘ ΤΆ θᾶ ΤἾΨΘΥΒ ̓ἢ 
(ϑα 468). αϑῦ απᾶ Αὐόπον- ΠΙπα Ῥγδοϊκοῦ τοῖς. 

ἐκεῖθεν... δεῦρο: ἴ0Υ ᾿πδύδποθ, ΒαΡΡΟβΙ Πρ ἐπ6 δἰουθβαϊα ομαβτα 18 
{γλν υθθα ὈΥ ὕπο αχὶβ οὐ ὅπ θαυ, ἐκεῖθεν σου σοργοϑοηῦ ἐπ8 
ΒΟΠ ΠΟΥ, δεῦοο {Π6 πουῦπουτι ΑὐΤΊ ΒΡ ΠΟΥ. 



ΝΟΤΕΒ, 1111----11 80. [49 

ἐπηντλεῖτο : ““Ρυμηροα τρ,᾽ ὈΥ Π6 τϑῆυχ οἱ ᾿Γαυίαυαβ, 
πάντα. δὲ... ἐκροῆς : ““ 811 ἤονγ ἴῃ αὖ ἃ ον 61 16Υ9] ὑπᾶπ {89 ΘΠ χ.᾽ 

1121). καθέντα.... ἐμβάλλει: ““ ἀθβοοπᾶ.. .. αἰΒοΒΑΤρο ᾽ἢ; ῬὈοΐῃ 
ἀϑδρα Ιηὐγϑηβι ιν ΘΙ υ,. 

112}8,, ἄναντες... μέρος : ““ ἦο Ὀούῃ πο β οὗ βύγθδιηβ ὅπ 5148 οὗ 086 
Β1ΟΌΘ ορροβιΐθ ὕο ὑμαὺ ὅο 10 ΠΟΥ ὈΘ]ΟΠΡ' ῬΥΘβοηΐβ ἃ βύθθρ αϑοθηῦ ἢ 
(664 465). 

ΤΙΧΙ. τέτταρ᾽ ἄττα ῥεύματα : {Π6 οὐἱρίπα! ἀθβουίρύϊου. οὗ ΒΟ 18 
ἴῃ ἩομΊΟΣ, Οὐψδοομ Χ., 811-016. ῬΙαύο δἀαρίβ ὑβθιὴ ἴο 18. ῬΌΓΡΟΒΘ, 
ΔΒ Ἰαῦου 5011 ΜΠ1Π0ῸῸΠ 4180 4065 ( ωγααῖ86 1,ο5ὲ, τι., δ14--81). 

ἐξωτάτω ῥέον περὶ κύκλῳ : ““τουπα 1η {μ6 ουἰθτιηοδῦ οἶτο]6.᾽ ΕῸΓΣ 
{Ππ6 ῬΡῇγσαβο περὶ κύκλῳ (11{., ““τουπά ἃ ΟἸΤΟ]6᾽᾽ἢ), ΒΟΠ19 τοδά πέριξ οΥ πέρι 
(Δάν ο:Ὀ). 

1184. οὗ αἱ τῶν τετελευτηκότων ψυχαί : {π9 Βα Ὀ] οὐ μὰ8 ῬΘ6π »]απορά 
αὖ (ΟΡ. 1,.11.) δια 18. Δ ρΡΡ θα πλοσθ ἔ11]}ν ἴῃ 86 0] ονπρ' ομπᾶρίθι. 
ΓΘ μἠμειοαϊ ῬΘΟΡΥΑΡΏΥ οὗ {πΠ6 πρύμο σου] παύυσα!]ν Ῥγυθοο 68 108 
ῬΟΙΙδ104], οὐ ταῦμου μϑυολιοαί οΘορταρῃν. 

τινὰς εἱμαρμένους χρόνους: ““ οοτίαΐη Δ4]]οὐξοα ροιϊοάβ.᾽" ἘΕῸΓΣ 
γΔΥΊΟΙΙΒ ΤΟῸΡ Ἢ οδυϊπηαῦθβ, 5606 οα 1Ο7Ὲ}; ἴῸΣ {86 ῬΥΙΠΟΙΡ]Ὸ οὗ δ]]ούμηθηΐ 
{88 [ὉΠον]ηρ᾽ ΟΠαρίον. 

εἰς τὰς... γενέσεις : ““Π10 ΤάΘΘΒ οὗ Ἰἰνηρ' ὑΠ]ΠρΡ5.᾽ 9 Βᾶγθ 
Πραγα οὗ [Π18 ῬΥΙΟΟΘΒ5 ὈΘΐοτΘ ἴῃ ΟΠ ρ8. χυ. ἀπ ΧΧΧΙ., ὙΠΘΙΘ 860 πούθ3. 

τούτων κατὰ μέσον ἐκβάλλει: ““ τηϊάνγαν Ὀθύνγθοῃ. Οοθᾶπαβ πὰ 
ΑΟΒΘΙΌΗ 58.165 ΤΟΥ ἃ ὑμιγαὰ βίχθδιη." ἡ Νοῖθ ὑμαῦ Ρ]αΐο σϑραγ 8 {86 
ΤΙΥΟΙΒ ἃΒ αἸΒΟΠΑΓΡΊΠρ; ᾿πΐο ΓΓανίαυ α8---ἃηα ΤΥΌΤη {815 ροϊηὖῦ οὗ νἱθυν τι568 
ἐκ πα ἐν ὑβτουρπουῦ Π6 Ῥαββαρ---πιοῦ νἱοθ ὑθγ δώ. 

ἵέουσαν .. . πηλοῦ : ““ ῬΟΙΠΠρ' 1 παύου δπα τηπὰ ᾽᾽ --τῶ σΌΠΙΥ6 
οὗ τωδύϑυϊαὶ ; Οὐ, ᾧ 172. 

1188. κατωτέρω τοῦ 1". : ““1ηΐο ἃ Ἰονγοσ ἀδρύδ οὐ 1".᾽᾽ --ραυυϊνθ 
ΘθῃΙγ9 11 ποῦ γῆς ; 

εἰς τόπον πρῶτον : πρῶτον 5Ποι 114 ὈΘ 10]]οννοα ὈΥν ἔπειτα, Ῥαὺ αἰίοι 
{86 Ἰοπρ' Θχρ]απδύϊομ οἱ Στύγιον, [Π9 νοῦ ἐμβάλλει 15 τορθαϊοα ᾿πδβίθαά 
(οπα οὗ 1180). 

ὁ κυανός : ““1Δ015-1Ζ.}}1,᾽᾽ ΟΥ ῬΘΙΠΔΡΒ5. ΒΟΠ0 ΟΥΒΟΥ βίομθ οὗ ἃ οο]ά- 
ῬΙὰΘ οΟΙΟΌΓ. 

ὃν δὴ ἐπονομάζουσιν : ὑπ0 ἸΤΟΠΪΟΔ] δὴ ; οἵ, βαρνα 1120. 

1190. Στύγα. .. Κωκυτός: Οὔβοῦνο ὑμπαὺῦ ίνυχ 18 ἃ 1816, ἃπᾷ, 
ὉΠῚ1|ΚΘ Ππ6 οΟὔπου ὕνγο 18]ς65---ἰΠθ ΔΟΠουαμύϊαπ ἀπ [Π6 ῬΟΙ]Ππρ' 18 ΚΘ οἢ 
{86 ῬγΣΙΡΒ]ΘρΘΙΠΟΥ ---18 οη. {Π6 βυυ ΐαοθ οὗ {π6 θαυ. ἘΠΒΘ οΤὸ 1Ὁ 18 
ἃ ΤΊΥΘΙ, ὙΠ ΘΥΤῚ0]6 ΡΟΥΘΙΆ, ἃπι οαὔἢ ὈΥ ΟΝ 18 {πὸ τποϑῦ ὈΙπάϊηρ οὗ 
ΟΔΙΠΒ : ἴῃ. Ἡοιηθυ, Ππ ΟὐοΥ ἔτι8 15 ἃ Ῥαοκυγαΐον οὗ {πὸ δίγυχ. 

ἐξ ἐναντίας : ““ ἴτοιη {Π19 ΟΡ ροϑιύθ 5146.᾽᾽ 
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1 Χ11. 1180), ὁ ϑαίμων : οὗ. 107}) πὰ ποίθ. 
διεδικάσαντο: ““Τοοοῖνθ ἡπαἀοτηθηῦ᾽᾿---ἃ ρΠοτηῖο δουϑύ, οὗ, 1080, ΤῊΘ 

Β0.15 ΓΘ ΒΘ6Γ0 αἰν ἀρ ᾿πίο ἔοι στοῦρβ: (1) τϑϑρθοίδ!ο, 1181) ; (2) Ἰοβύ, 
1191) ; (8) οΥἿπλ1Π8], 1181), 1144, Β ; (4) (4) Βοῖγ, 1148, (Ὁ) ρυτῆθα 
ὈΥ ῬΒΠΠΟΒΟΡΕΥ, 1140. ΤῊΘ βονοσαὶ [α 08 πα αἰ βυϊ πού 0.8 οὗἩ [Π|686 ἃ7Θ : 
(1) Αομοσοι {111 οἸθαπηβαϑᾶ ; (2) Ταγίασυβ ἰοὺ θνοὺ; (8) Ταυΐασαβ 61}] 
Τουρίνϑῃ ; (4) (Ὁ) βατΐδοθ οὐ ὑπὸ θαυίῃ ; (6) βᾶπιθ ρῖδοθ, θαὺ Ὀοά11688 
ἴου θνοσ. ΤΠΘΙΘ 18 ἃ 8110} 01 αἸουθαῦ ργοβρθοῦαβ ἴῃ ΟΠᾶρ. ΧΧΧΙ. 

βέσως -- μετρίως. ΤΠΘΒΘ 816 {Π9 Πυπη-αἀσατη ῬΘΟΡῚΘ ΨῈΟ οΟπῆπο 
ὑπμπθιηβ ον 65 ἴο ““Βοοΐα] ἃπα Ῥορι]αν νισύαθ ᾽᾽ (824, ποθ). 1π {Π6 ψογαβ 
οὗ Τϑοῖῦαϑ. ΠΘΥῪ ῬΟβ5058 “" ηη)θα  ι1),,, ἡ} ο) τι... πταρὶδ σαέγα υὐέδα αι} Οἱ1)} 
υἱγέιειδιι8᾽" (Ηἱϊδί. τ. 49). 
᾿Αχέροντα : {Π6 αἶνον οὗ ρυσιβοαύϊομ (καθαιρόμενοι) ταῦμον ὕμπᾶπ οὐ 

ῬαΠιβητηοηύ, ὑμουρἢ ὑμπαῦ ὗοο 15 θοβίονοα {Πθγο. 

1158). ἀνιάτως ἔχειν : ““ ἰο Ὅ6 ᾿πουτΆ}}16.᾽} 
ἱεροσυλίας : ““δοίβ οὗἩ Βαογ116ρ6.᾽ 

ὅθεν οὔποτε ἐκβαίνουσιν : {815 ἀοοίχ᾽πο οὗ οὐθυ μιν οὐ Ραπἰδῃτηθηῦ 18 
ποῦ ἸΌΣΤΏΔ81}Ὺ βία θα 1ῃ {86 λαρίγιδ, ιν 15 το]θούθα ἴπ ὑπ6 Ζ7ιηναφιιδ. 
Τὴῃ {δο Ποροόϊὶα πιὰ (ὐογγίαβ τῦ 15 γϑίαϊπθα, ποῦ 80 το Ὀγ αν οὗ 
γον θαθοα ἤο {186 Β. }Π}Ὁγου 8, Ὀὰαὺ οὗὁἨ Θχϑιη}16 ἃπα ψαγπίπηρ' ἴ0 ΟΥΠΘΙΒ. 
ΟἸ Ιβθ Δ Π5 56 0Πὶ ποῦ ο ἈΡΤΘΘ Οἢ. Π6 Ῥοϊηΐ. 

μεταμέλον αὐτοῖς : ΔΌΒοΟΙαὖθ πη οοπϑύτποίοη. Τυδηβ]αΐθ, “Κ ροηϊίοηῦ᾽ ἢ; 
Του {815 ἀοοιδαύγο Ὀβο]αίο, οἵ, α΄. ὁ 278 ἀπᾶ βαρτὰ, 109}). 

1141. ἐνιαυτόν : 50 ἴοο αὖ Αὐπθπβ, ἱπυοϊαπίασυ ΡΤ 4θ. τγὰβ 
Ῥαμίβηθα ὈΥ ἃ ὙθαυΒ 6Χ1160 (ἀπενιαυτισμόδ). τὸ κῦμα -- ἢ αἰώρα οὗ 
1111), 

πατραλοίας : 110.,. “ ῬΑΥΤΊΟΙ(ΘΒ ᾽᾿; ΠΘΥΘ ΒΠΏΡΙῚΥ οὗ τη] χθα ταθπῦ. 

κατὰ τὴν λίμνην : ““ὑηέο πὸ 1Δ1κ6᾽΄; οοπύταβῦ [Π6 τηϑαπΐπρ' οὗ κατά 
ΜΙ {16 ΤΟΙ 7 αϑῦ ἀρονθ, ““ ἄονπ."᾽᾽ 

1148. 7 διαφερόντως πρὸς τὸ ὁσίως βιῶναι: ““ῈΟῸ ΔρΡΘᾶΣ ἴο μᾶνθ 
1νοὰ τι αἰδίιποίίοθ. ἃ8. ΘΟΠΟΘΥΙΒ. βαηούν.᾽ βιῶναι 15 ἴο 6 ἤδΚοα 
ὑν]οο---Ὀοῦ ἢ ψιἢ δόξωσι πιὰ τ πρός (ϑ 41] τα). ΓΒ 18 ἀπιιβαδὶ ; 
80 ῬΙΪΠΟΙ͂ΡΆ] ΟἴΠΟΙ τϑϑα] ΡῈ 816: (α) διαφέροντες, (Ὁ) ὅσιον, (6) ἱπβοτῦ 
προκεκρίσθαι (““ ἀθοπηθά ᾽᾽) αἴδεον βιῶναι. 

1140. τὴν καθαρὰν οἴκησιν : ““566 ἄῦονθ, ΟἸΔΡ. 1ΥἹΠ. 

ἐπὶ γῆς : “ὁπ {Ππ0 (116) 5ιιχίαοθ οὗ ἔπ θαυ ᾽᾿; οὗ, 1090, 
ἄνευ σωμάτων : ““ΙΠουὖ ΘΑ ]ν ῬΟΔΙ65,᾽᾽ ἃπὰ 80 ἴτθθ ἔγοτῃ [86 

ΑἸΒοοχηουίβ τηθη οποα πῃ ΟΠαρ. ΧΙ. 

ὧν διεληλύθαμεν : ὧν ἴον ἅ αἰὐναοίθα ᾿πύο οα80 οὗ δηξοοοαθπῦ τούτων. 
ὥστε μετασχεῖν : ὥστε ΜΠ 1 Πη1ἴγ9 τα ἡ αέμν αἱ τοϑαϊῦ; ΔῈ πα ϊοα- 

{νθ -- φοζεφωΐ γϑβα]ῦ. 



ΝΌΤΕΒ, 1185ν---1150, 161 

καλὸν γὰρ... μεγαλή : ““ οἠίαδηιι5,," ὙΠῸ ἀγών 15 Πἴο; 105. ἄθλον, 
“ς Ὁ]185 Ἀπθηαϊπρ' ᾽᾿; 108 ῬΘΠΔΙ Υ, ““Θύθυν οὗ σψγοϑ.᾽᾽ Τῦ 15 πού σου 
ὑμαῦ ““ο ῬΙαῦο ἱπηπιου δ} Υ γὰΒ ἃ. 026, τιοῦ 8. ἀοσηα.᾽" 

Τ ΧΊΠΙ. 1140). τοιαῦτ᾽ ἄττα : [π6 ροϊπῦ 15 ὑπαῦ ἐμ8 ροοᾶ οὐπιθ οἱξ 
Ῥοίξου ὑμᾶπ {πῸ σιἱοϊτθᾶ : {π6 αθία]β οὗ δυσαπρθιηθηῦ ἀο ποῦ τηδύϊον 
ἴο 8. 

οἰομένῳ οὕτως ἔχειν : ΟὍΘ5 ὈΟύᾺ ἢ πρέπειν πα ψΠῈ ἄξιον. 
ἐπάδϑειν : 8η: Θ0Π0 οὗ 77Ὲ. 
καὶ πάλαι μηκύνω: “1 Βᾶγο ὈδθΘη Ἰοπρ' ΘΧΡδπα Πρ ̓ ᾽: πούθ 186 οὗ 

πάλαι σι ἢ Ῥτθβθπῦ, Π|κὸ {πὸ Τιαύϊη 7αηνιιη, πια οὗ, α΄. ᾧ 200, ποίο 4. 

114}. καὶ πλέον... ἀπεργάζεσθαι : ““ἃπηα ἃ85 Πανὶπρ' ὑποιρθῦ ὑπαύ 
{πον σου] ἀο τροτ9 6Υ]1]} μδπι σοοα ᾿᾽᾽; “΄“ πιᾶϊζο δα ὑγουβ6.᾽ ἘῸΣ [86 
βϑῃψιστηθηΐ, οὗ. ἀῦονθ, Ομαρ5. ΧιΥ., Χχχ. θάτερον 15 ἃ ῬυὐΠαροΥθῃ 
διρἤοριίδην ἴου κάκον. 

ἐλευθερίᾳ καὶ ἀληθείᾳ, -- φρονήσει, ὑπθ ἐουτίῃ οατάϊπα] νἰνύτιθ (580 οα 
680). ““ ἐλευθερία 15 ὑμαῦ 5ίαίο οὗ 1]Ροταΐίοη ἔἴσοπι {πΠ0 θοαν ὙΨΏ]ΟΙ 
ΘΗΔΌ]65 [16 508] ἴο φγὰβρ ἀλήθεια. (ΑτομΒον -ΗΙπα.) 

1161. καλεῖ... ἡ εἱμαρμένη : ἃ ΘΟΠΟΙ] ἀΐΠρ' 511116 αὖ ὑμ6 1άθα οὗ ἃ 
τηθ]οανδτηδίϊο ἀθαῦῃ ἴον τη. ΠΘΥΘ οου]Ἱα Παγαϊν 6 ἃ Ὀθύζου ΘΧϑταΡ]6 
οὗ {Π6 ϑοοταῦϊο εἰρωνεία, ΟΥ̓ [Δ ου]ν [ῸΓ ὈΙΘΠάΙ Πρ {Π 6 ΒΘΡΙΟῸΒ ψΙ {86 
Ἴογουβ, ὑγαῦῃ υττἢ ““ ΟΠμΔΗ᾽ (1π {Π τηοᾶθσηι 561|80), ὑπ πη {Π|18 Ραββα, 
ὙΓΏΙΟῊ ΟΟᾺΡ]65 ὑορ ΌΠΟΥ Ἰοΐγν οὐμῖοαὶ {μου ϊχίηρ' τυ {Π|6 1658. αϑπαὶ 
Θὕμῖοδὶ ρυδούϊοο οὗ ὑποὰρ Ὁ] 685 ΤΟΥ 088 οι θῃ. 

ἡ εἱμαρμένη : ““Ἐαΐο᾽" (μείρομαι, ἐο γϑοοῦνο 0716᾽8 ρογέϊοη). 'ΠΘ ψουᾷ 
ψγὰ8 Ἰαΐτ δαορίθα Ὀγ [86 ϑ ῬοἱοΒ 85 611 Βρ60181] ναί γοσὰ οὗ ορροϑι- 
(ΐοπ ὅο {πὸ ΕΙΡΙοασθᾶπ ὑΠΘοσΥ οὗ ἔγθο- ψ1]]. 

νεκρὸν λούειν : ΘρΘΧΘρ᾿ΘΥϊ081 ἐο πράγματα παρέχειν. ΤῊΪΒ ορογαύίοπ. 
5 ῬΌΠΘΙΆΙΙΥ ἄοπθ ὈΥ 8 τοἰδύϊνθ, ποῦ, 88 αὖ ΤΠ ΟπΊθ, ὈΥ ἃ Ῥγοΐθββι οη 8] 
γοζ{ηοίογ. 

ΤΙΧΤΥ͂. εἶεν: ““ροοά,᾽) “560 τσ} ἴον ὑμαῦ,᾽ ““ἴο Τμδηρο [86 
Β ]Θοῦ.᾽᾽ 

1168. ὅ τι ἄν σοι. .. ποιοῖμεν ; ““ ὈΥ ἀοΐπρ' ψΒΙΟῊ σγθ οὐ] τηοϑβῦ 
δυθαῦν ρυϑυϊν γου.᾽» 

ἐπιστέλλεις : [Π8 ῬΙΌΡΘΙ ποτχὰ ἴον ἀγἱπρ' ᾿π}πιπούϊ 8. 
ὥσπερ κατ᾽ ἴχνη : οὗ, Θοοταίοδ᾽ Θχμουίαϊίομ ἰο ΘΙ τητηΐαβ αὖ ὑπ0 πὰ 

οὗ ΟἸδρ. νι. ὥσπερ, Τιαὔϊη. φιαϑὲ, οὗ. Βαρτα, 111}. ζῆν οὗ οουγδο 
ἀθρϑπαβ οπ μὴ θέλητε. 
πολλὰ... σφόδρα : ““ΤηΔο ΤΠ ΘδΙθϑῦ ῬΥΟΠΊΪ808 ἂὖ 089 ῥσθβοηῦ 

τηοτηθηΐ.᾽ 

1160. οὐδὲν πλέον ποίησετε : ““ γοιι Ψ}1}1 σαἱπ ποίμῖπρ,.᾽" 
θάπτωμεν : (οϊἐ ογαξΐυ6 διε 7μγιοτυθ, νυ Πῖοἢι τη πὸ ῬΘοΊ ππῖηρ' οὗ 1150 

ἴθ Ῥαΐ βἰγαϊριῦ ἱπίο Οταῦο ΟὈ]]απά---ἐρωτᾷ δὴ πῶς με θάπτῃ. 
ἐάνπερ γε; ““ἐμπαὺ 18, 1.᾽᾽ ἐρωτᾷ δή: δή, ᾿ΤΟΠΙΟΔ]. 



ΤῸΝ ῬΗΑΛΈΘΟ. 

ὡς ἐγώ εἰμι: ““ὑπᾶῦ ΤΥ τὰ] 561} 15. ὑπαῦ ϑοογταῦίεβ.᾽ ἡ Οὐοπηίγαϑῦ {89 
Τ66]1πρ' τπ ΗΟΤΊΘΥ, ὙὙΠΘΓΘ 616 ΘΟΥΌ56 15 τρια θα ἃ8 [Π9 Υθ8] τῆᾶῃ, 080 
“ἐρῃορῦ ἢ1θ ἀσσὰν ἴο Η δᾶ 685, ὈΘηηοδῃ1Πρ᾽ 108 1αθ.᾽᾽ (1.5....11. Χχτι., 8502.) 

116}). εἰς μακάρων δη.  -. εὐδαιμονίας : οἵ, θέαμα εὐδαιμόνων θεατῶν, 
ΤΙ ΒΡ ὙΠ: ὅγ0, 

ταῦτα : Β.ΠῚΒ ΠΡ ὅπ 6 Ῥτθοθαϊηρ' ραχὺ οὗ 089 βοπίθμῃμοθ; ἄλλως : ““ ἴο 
ΠῸ Ρᾳχροβθ.᾽ 

ἐγγνήσασθε. .. ἠγγυᾶτο Κζ.: “ὍΘ ΤῊΥ̓ Βαγοίϊθ8 ἴο ΟΥ̓ 1π ἃ Ψ8Υ͂ 
70δῦὺ ορροβιΐθ ἴο ὑμαῦ ἱπ ΠΟ ἢΘ νγὰ8 ΤΩ Βυχοῦν ὕο 89 αϊοδβίβ.᾽᾽ 
Οὐΐο, Οὐιδοθα]αβ, ῬΙαΐο, «πᾶ Αρο]οάοσιιβ μαᾶ οἵὝοῬοιθα Ὀ8411] ἴον 
Θοοραίοϑ ὅο {86 οχύοηῦ οὗ 80 τηϊη86. 

ἢ μήν : [86 ἀϑῖ1ι8] ραυῦ]016 1π| Βύγοηρ' ἈΒΒθυ 08, οδὐἢΒ, το. 

116). καιόμενον . .. κατορυττόμενον : θΟΐᾺ [μι686 πηοᾶθ5 οὗ Ὀυτίαὶ, 
οαθιηδίϊοη ἃπα ᾿πῃτιπηδύϊοη, ἃγΘ οονουθα ὈΥ 016 βἜΌΠΟΙΑΙ ψοσὰ θάπτειν : 
Ῥούῃ σγουθ ρῬσυδούϊθθα αὖ ΑΘ 8Β δὖ {Π6 {ϊπη6. 

προτίθεται... ἢ ἐκφέρει : ““Π6 Ἰᾶγ8 Οὗ ΟΥ̓ ΟΔΥΤΙΘΒ Του ϑοοταῦίθβ.᾽ 
Τπτηθαϊαύθν αἴΐου ἀθαῦ, ἃπ ΟΌΟΪα8. γαὰ8 ραῦ 1π {86 τηοιῃ οὗ {16 
ΟΟΥ̓ΌΒΘ 88 ἃ ναῦλον [ΟΣ ΟΠΆΤΟΠ, ἃπα {μ6 ῬΟΑΥ͂ γγὰβ υγαβῃθα ἃπᾶ βυτηρ- 
ὑποῦβν τορθά. [6 πρόθεσις δι} ὕοοϊς Ῥ]δοθ οα {86 βθοοπᾶ (ΔΥ 
αἴύου ἀθαίῃ ; {Π8 ἐκφορά οη {Ππ6 10]]ονἱπρ' ἀαν. Αὖ ΑὐΠΘ6Η8 81] θα }18]8 
Ὑ67Θ ῬϑυΪουτηθα Ῥουοπα {Π6 νν8118, 1αϑῦ ἃ5. 1ὖ νσγὰϑ8 ογαδιπθα αὖ ΒοπῚΘ 
ΑἾ8οὸ ὉΥ ὑπὸ ΧΙ], ΖΤαωῖίθ5, πιὰ ΠΟΙΒΥ Ἰατηθη αύϊοη τγὰ8 ἀἰβοουταρθά, 
ΓῊΘ τορΌ]. ΤᾺ ΠΟΙᾺ] ΟΘΥΘΠΊΟΠΙΘΒ. ΟΔΠ]Θ ὧο δ ΘΠ οα {89 πἰπίῃ ἀδΥ 
αἴΐζον ῬυσΙα], τα Π6 βαουῆοθ οα]]θα ἔννατα. Αὖ Αἰ θη8 ἀδυὶς οἱοῦ 68 
ὙΟΓΘ ὙΟΤΠ 1π [ο κοι οὗ ΠΠΟΌΤΠΪΠΡ᾽ : [ῸΥ ΟἰΠΟΙ τη 68, 566 89Β δᾶ ποίθ. 

τὸ μὴ καχῶς λέγειν : ϑοογαῦθβ ΟἸΟΒ65. 0:18. ῬΘΥΒΟΤΔΙ] αἸΒΟοΌΒΒΙΟη. ἃ8 ἢΘ 
μαὰ Ῥθραη 1ὖ (κατ᾽ ἴχνη, ζο. ἱπ 1168) ὈΥ Βῃονίπο ὑμπαῦ Π15. οὨϊθῦ 
᾿δογοϑῦ 1 1Π Π15 ΟἸΒΟΙ 165 ΤΟ] Πρ 1π Π15 ὑσαῖη, ΙΟΥΘΗΙΪΥ τη0688 οἱ 
ΘΧΡΙΘΒΒΙΟΤ ὈΠῸΙ ΟΥ' ὈΙοῦ {π9 ὑσαΐῃ. 

εἰς αὐτὸ τοῦτο : 80. τὸ μὴ καλῶς λέγειν. 
πλημμελές : ῬΥΟΡΘΙΙΥ, ““ ου οὗ ὑππθ᾽᾽; πλὴν, μέλος. 
καὶ θάπτειν : την ἀθροπα οἰ. ὁπ. χρή ΟΥ ὁπ. φάναι. 

ΤΙΧΥ. 1104. ἀνίστατο εἰς οἴκημα : [Ὁ ἃ Β᾽ ΠῊΠᾺΤ ὁο)δέγμοέϊο ρ»α« 
μα),8, οἵ, 6714, ποίΐθ. ὧς λουσόμενος : ““ἴο Ὀαΐμθ᾽"; 866 Οὐ, ᾧ 277, ὃ. 

1108. τὰ παιδία : {1π6 πδτηθ οὗ {π6 οἸθβύ, οδἹ]Ἱθα ἃ μειράκιον ἴπ {89 
“Αροΐογν, νγὰβΒ ΤΙΔΙΩΡΙΌΟΘΙΘΒ; οὗ ῃ9 ὙΟ ΠΡΌ ΟΠ68, ΟΡΒσΟΒΙβοαβ πὰ 
ΔΙΘΠΘΧΘΠΊΙΒ. 

αἱ οἰκεῖαν γυναῖκες : “716 ΟΠΙΘΠ Οὗ ΗΒ ΤΆ ΤΉ1]ν.᾽ ΤῊΘ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟσ. 
18 ΒᾺΡΡΟΒΘΑ ἴο Ὀ6 [Π8 βουτοθ οὗ {π6 Ἰορϑηᾷ ὑπαῦ δοοχαΐθβ μα ἃ βθοοπᾶ 
16, πατηθα Μγυῖο, πὸ τγὰβ ὑπ τύπου οἵ 0 ὕνγο γοῦηροῦ ΟΕ] ἄσθῃ. 

ἀπιέναι ἐκέλευσεν : ἴογ δοογαίοθ᾽ τηούϊγο ἴῃ 50 ἀοἱηρ', 880 00Α, 117}), 

1160, οὐ καταγνώσομαν.. .. καταγιγνώσκω : “1 588]} ποῦ πᾶνθ ἔπ 
ἔλα] ἴο τλαϊζο ἀραϊηϑύ γοι ὑμαῦ 1 τη] ἃραϊηϑὺ οὐ .8.᾽ 



ΝΟΤΕΒ, 1180---1170. 1869 

τῶν ἀρχόντων --τῶν ἕνδεικα, ἃ8 ἱπ ὅ8Ο ; ΟΥ, ῬΟΥΠΔΡ5, “(89 ΔΡΌΠΟΠΒ᾽᾽" 
-ῃ8 τπῖπθ βίαϊθ- ΟΠΟ1818. ΘΠ ΤΠ Δ]17 ΟΠοβθη ὉΥ 1Ἰοΐ, ὸ Π8ᾶ οποθ 
ΘΧΘΙΟΙΒΘα 811 {ΠΘ ῬΟΎΘῚΒ οὗ {π6 Κῖπρ, θὰῦ ψΠῸ Ὀγ {815 ὑΐπιθ δα βὰπκ 
ἴο ὍΘ ΙΏΘΥΘ Οἷὖγ τηδριβύταϊθβ, 1 ἢ ΤηΟΥΘ ἀρ ἱύν ὑμδη 80114 ΡΟ ΘΓ. 

Ὑ χαλεπανεῖς : ποίθ {Π68 ν.7. χαλεπαίνεις. 

1160). ἀστεῖος : ““ουχίθουϑ,᾽᾽ Π|τ6 πΠ6 Τιαῦϊπ ὠγδαγβ ἀθυῖνοβ 108 
τηθαηΐπρ' ἸΤΌτη Π6 ῬΟ]ΙΒΠ6α ΤΩΘΠΠΘΙΒ οὗ οντη 11{6; δπα ““Ῥχαΐα]᾽" 18 
[Π6 βύοοϊς ϑριθηθὺ οὗ 74118678 1ῃ 81] 85:88. 

ἀποδακρύει : ἀπό--““ ὈϊὑοΣῚγ ᾽᾽ ἴῃ 8 Ἰπ θΏΒΙγ9 ΒΘΠΒΘ ; Οὗ, ἀποχωλόω, 
ἐς [ο Ἰᾶπ|6 αὐΐου]ν.᾽" 

1168). ἐπὶ τοῖς ὄρεσι: ὁ.6.,) Μουπῦ ΟἸΠΔΘΤΟΙ, [ῃ0 τὰπρΡῸ ρδυ ]ηρ' 
Αὐάϊοα ἔγοτη Βοθούϊδ. 

ἔτι γὰρ ἐγχωρεῖ: ““Π676 18 5011] ὑΐτηθ ᾽᾽ (110... Κ0Ο22) ; ἸΤΩΡΘΥΒΟΠΔ]. 

καὶ ἔγωγε... οὐ ποιήσω : ““ ἀπ 10 18 παύαχα! ὑπεῦ 1 Βῃου]ά αὐβίαϊῃ 
ἔγοτη 80 ἀοἱπρ'.᾽᾽ 

1174. κερδαίνειν : 80 ὑμΠ0 Μ5Κ.; Ῥὰῦ {Π6 ρυθβϑηῦ 4068 ποῦ βθϑῖῃ ἴο 
ΠΑ ΟμΐΖ6 580 γ70611 πὰ {ΠῸ  ΤΟ]]ουγπρ' {αὔθ 1π ΠῚ 1γ9 858. ἐπ ν.. 
κερδανεῖν, ὙΨΪΟΙ ΒΟΤ6 τϑϑά. 
γέλωτα ὀφλήσειν : ““ὈθοοΙη9 ἃ ἸΔπρϊηρ; βύοοϊς ᾿᾿; 110., “ὁ πον [6 

ἀοθύ οὗ Ῥδΐπρ' Ἰαυρ θα αὐ.᾽; 

φειδόμενος... ἐνόντος : ““ ὈΘΐΠρ' ΟΠΔΥΎ ΒΘ {{|6 Ὑ6886] 18 Θπιρὺγ ᾽"; 
ΔῊ ΔΙΠαβῖοπ ὕο ἃ ῬΙΟΥΘΓΌ1Δ] ΡΏΓΘΔΒΘ ἔγοτη Ἡβίοα, 

ΤΙΧΥ͂Ι. 1178. σου βάρος: ποΐθ {Π6 ΡοβΒΙ{10η οἵ σου, ΜῈΝ ΡΌΘΒ, οὗ 
ΘΟ 186, ΜΙ ἢ σκέλεσι. 

αὐτὸ ποιήσει : ““ 1 Μ11] ἰα]κΘ οἴἶϑοῦ οἵ 1086]}.᾽; 

διαφθείρας . .. προσώπου : ““ΟΠΔΠρΊΠρ᾽ ΘΟ]ΟΤΙΤ ΟΥ̓ ΘΧΡΥΘΒΒΙΟΙ.᾽; 

ταυρηδὸν ὑποβλέψας : ““ἸοοΟΚίπρ' ῥχουά]ν, ἢχϑαάϊν, οὐ πῆ Ὀθπύ 
ῬγΟν 8 716 [86 νᾶτΐοιβ ἰπύθυ ρυϑύδ]0}8 οὐἨ {8158 βιταληπαθ. ΤῊΘ τηοϑὺ 
οὈνίουβ ὑχαηβ]αύϊομ, ““ θυ θυ, ἄἀοοθ8 ποῦ βυϊῦ 0}ῃ6 Ῥᾶββᾶρθ ; δῃᾶ {1ῃ6 
ΟἿΟΣ τοπουϊηρβ 811 ἢὺ ἴπ σὰ {π6 Ρ0]1-ΠΠ|κθ ἸΟῸΚ οὗ ϑϑοοταίθβ᾽ 
Ῥτοχηϊπθηῦ ΘΥ̓́Θ8. 

πρὸς τὸ ἀποσπεῖσαί τινι: ““ ἴπ γθρατα οὗἉ 1{8 ΠΥΠΘΒΒ ἴογν ἃ 11:θαὐίου ᾽᾿; 
ῬΓΟΌΔΌΙΥ ἰο Ηθυταθβ, [Π8 ψυχοπομπός. 

1170. καὶ γένοιτο ταύτῃ : ορίαἰνθ οὗἩ ν]Β}. 

ἔπισχόμενος : ““Ρυύῤίϊπρ' 10 ὅο ΗΒ 1108 ᾿᾿; 86. τὴν κύλικα. 'ΤῊΘ δούϊνϑ 
πουἹὰ τῆθᾶπ Οὔ ουϊπρ' ἃ ἀγαυρηῦ ἴο ΒΟΙΏΘΟΙΘ 6]80; ΟΥ̓ΘΥΒ, ΠΟΎΘΥΘΙ, 
Ῥτϑῖου ἰο ὑγδηβὶαύθ, “" πο] ἀϊπρ᾽ Ῥϊβ Ὀγθαίμ.᾽᾽ 

εὐχερῶς... . ἐξέπιεν : ““ τοδ 1] ἃ:Πα ΟΑἸΤΆΪΥ ἄτη {Ρ οὔ 

κατέχειν : ““τοίταϊη ᾽᾽: τῆογθ ἈΒΌΔ] 10 ἃ αἰτοῦ δοοσιιβαύγθ, ἃ8. ἴῃ 
1171) Ὀε]ονν. 
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184 ΡῬΗΛΈΡυ. 

ἀστακτί: ““ποὺ ἴῃ ἀτῸΡ8᾽ (α πορδίϊγο, στά(ζω) ---ἶ.6.,) ““ἴπ Ποοα ᾿"; 
80. ἀκονιτί. 

ἀπέκλαιον ἐμαυτόν : ἴοτ {Π6 δοοιιδαίϊνο, οὗ, ἀποδακρύει με, 116}. 
ΤῊΘ ἔοτοθ οὗ ἀπέ 185 [Π6 βᾶτηθ (-Ξ ““ Ὀ10ΘΥ]ν ᾽᾽) ἃ85 1π ἀποδακρύει. 

1171). οἵου ἀνδρός -- ὅτι τοιούτου ἀνδρός. εἴην : ορίαὐνγο 'π ΟΥαῦϊο 
ΟΡΙίαυα, οὗ, α. ὁ 242. 

κατέκλασε : ““ ΟΥ̓ΘΙΌΔΠΊΘ,᾽᾿ “ὁ τη846 81] ὈγΘΑΪς ἀονη.᾽ πλήν γε: γε 
ΘΧΡΙ παύουν ; ““ὑπαῦ 158, ὁχοϑρὺ ϑοογαίοβ.᾽" ὦ θαυμάσιου : ““ τὴν (6α7" 
ἔσθ παβ 1; 

τοιαῦτα πλημμελοῖεν : ““ΤῊΔΙΚΘ ΔῊΥ ἔτι88 οὗ {818 Κιπᾶ.᾽ ἘΠῸ ψοτὰ 
ΘΟΠΊΘΒ ἔτοιη πλημμελής (πλήν, μέλος), πὸ ΟΡΡοδβιίθ οὗ ἐμμελής, πᾶ 50, 
“ἐ ουὖ οὗ ὕπη6.᾽᾽ 

εὐφημίᾳ : {Π|6 ΘΟΠΊΤΩΟΠ. ΘῸΡ ΘΙ βηη ΤΟΥ 8110η06, [9 Βυγοδβὺ γὰν οὗ ποῦ 
Βα υἱΠρ᾽ ΠΥ Πρ’ ΤΌΠΡ'᾽ ὈΘ]Πηρ' ὕο ΠΟ] ΟΠ Θ᾽Β ΤΟΠπρὶθ ; οἷ, γαυοία ἰηφιῖδ. 

117 ΈΕῚ. ὕπτιος : ““οπι Ηΐ5 Ὀ8οΙς.᾽) Τιαδίπ ϑιεβρέγει8.; ορροβοᾷ ἴο πρηνής, 
2 ΥΟΊ)118 

1184. ψύχοιτο καὶ πηγνῦτο: ““γγὰΒ Θ,ΟΥΙΠΡ ΟΟ]α ἃπα 501." 
ἐς ἩϑΙΉ]ΟΟΙς,᾽᾿ βᾶγ8 Ῥσγοΐ. θα θ8, “915. ΟἸαβθβθα διηοηρϑὺ ὑπ6 8λαγφίῃ- 
παγοοΐλο ῬΟΐΒΟΠΒ, ὕπ6 Θἤθοῦβ οὗ συ] Βῃονν ὑμθυ ΘΙ 98 1π ο]ορ οἵ πρ' {πὸ 
νἱΐα] δούϊοπ δηα ρυϑάυδ]}]ν 5612 ηρ, Οα. [Π6 ῬΟΥΘΙΒ οὗ τηοίΐοπ ἡπᾶ 
τοϑρ γα ύ]οι.᾽; 

ΒῸν {86 οὐγίουβ οοπίγδοίίοη. οὗ ῃ6 βθοοῃμὰ ψογὰ, πόσα πηγνύοιτο, 
οὗ, πὸ ἴουπι διασκεδαννῦται ἴπ 771Β. ϑομηθ τϑαὰ πήγνυτο ὮΘΙΘ 88 
διασκεδάννυται [ΠΘΥΘ, ΘΟΠΒ᾽ ἀΘΥΠρ' ἔμθτα ορύα ϊνϑ ἃπα ϑ ) αποῦλνθ ΤΟΎΤΩ Β 
τ βρθούνοιν. 

καὶ αὐτός : ἰ.6., Θοοταίθϑ. 

τὰ περὶ τὸ ἦτρον : ““ {π9 Ρατίβ δοοαυῦ {Π|8 νγαϊβύ." 
ἐνεκεκάλυπτο : ““[Ὁ ὯΘ δα οονθυθᾶ 18 Ἠθδᾶ ᾿᾿---α8, δοοογυάϊηρ' ἰο 

Θασίομταβ, «118 Οαθβδν αἸα 1π πὸ Ποὺ οὗ ἀθαίῃ. 

ὦ Κρίτων... . ἀλεκτρυόνα : {1680 ΤΟΤΒ Πᾶγθ ὍΘΘΠ γϑυϊο 8]. [δ τθπ 
88 ἃ ἴοϑῃ οὗἨ τοβρθοῦ ἃΠα Οὐ Βοουπ ῸΥ ΗΪ8. ΘΟαΠύσ'Β ΡΒ, θα πον 
816 Ὀούξοι: τϑραγαθα 8 ἃ Κιπά οὗ νούϊνϑ οὔουϊπρ' ἰο 9 αοα οὗ Ἡθα]πρ' 
ἴου 08:6 ᾿τπη 6 Πα]πρ' Τ6]1Θ886 ἔγοπι 116᾽8 Ἰοπρ' 1π ἢν τ. 

ἐκινήθη : ““Π6 αυϊνονοαᾶ.᾽ Τὴ ποτὰ ἄοθ8 ποὺ πῖθᾶπ ἐπ 6 Θοητσα]- 
ΒΙΟΙΒ οὐ ἀϑαῦῃ, 1 Οἢ σου] 6 σφαδάζω. 

καὶ ὃς... ἔστησεν : ““Π1Β ΘΥγ08 616 ἢχϑα᾽᾿᾽ἧ; 110., ““δπᾶ π6 ἢχραᾶ 
ἨΪ5 ΘΥ68,᾽) [86 ὅς τϑίθυσιηρ' ἴο δοογαῦΐοβ. 

ΤΙΧΎΤΙ. τῶν τότε ὧν ἔπειράθημεν ἀρίστου : ““{π6 Ὀοδὺ οὗἩ Ηῖδ οοπ- 
ὑθιηρουαυῖθϑ ὑπαῦ ψ͵οὸ πδᾶὰ ἴο ἀο ψἱ.᾿ ΤῊΘ Θχρυθββίοη τῶν τότε 
ΑἸΒΡΙΘαΒ68 ΤἸΏΒΠΥ͂ ὙὙΠῸ ΤΘΙΠΘΙη Π61---ἃ8 Ῥ]αΐο ἀϊά πού---(παὶ [9 βοθπθ οὗ 
[86 ῬΊΔΙορτιθ 18 ΡΙδοθᾶ βοοη αἴξον {Π6 ἀθαίῃ οὗ βοουαίθβ ΤῊΘ ἀϊδίοριιθ 
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γγὰ8 δοίυα ἢν πυϊ ύθη Ἰαΐου (Τα γοαπούίοι, ᾧ 3), δπᾶ αὖ {π6 ἐΐπηθ οὗ 
τ ἐϊπρ' Θοοταίθβ᾽ ἀθαῦῃ στὰ8 ἃ Ἰοπρ- Ῥαβὺ του (ατοΐθ). Ατηοπρϑῦ 
{88 Ῥτοροβθᾶ διμθηατηθηΐβ ἃ’Ὸ ὙΥ̓ Υὐθη Δ 0} ̓8 τῶν πώποπε (Μ ΈΪΟΝ 15 
βοιηθνν δῦ ΒΥ οἱ ΠΡ) πα πάντων, τότε ὡς ἐπειράθημεν (Η οἰ παοΥ), ζο. 
Τπ {89 Ἰαύξου. οἂβθ ἄλλως 18 οοπίγαβίοθα ψ} τότε (Ξ- [μ6 ἄδν οὗ 18 
ἀθαίῃ); σι ὑπ οχβύϊηρ ὑθχὲ 1 Βαρρ]θπηθηΐβ ἀρίστου. 

Ῥτοῦ. αϑᾶάαθβ πούθβ ἐμαῦ {89 νἱνύτπθβ οα. ΠΟ ΧΘΠΟΡΠΟΙ ἸΔΥΒ τηοϑῦ 
ΒύΤ 658 αὖ ὑπ6 οπᾶ οὗ ὑπ “Ἴοηνογαδιϊια ἃγθ σωφροσύνη, ἐγκράτεια, ἃπά 
εὐσέβεια. Απα {Ππ|8 νγὰ8 π6 τῆδη Μὴ0 [8]] ἃ νἱοῦϊπη ἴο ἃ γραφὴ 
ἀσεβείας---ὃι ΟΠΔΤΡῸ οὗἨ ΠΘΙΘΒΥ [πὶ [αἰ ὉΠ ἀπ τηοτ]8! 



ΙΝΌΕΧ ΟΕ ῬΒΟΡΕΒ ΝΑΜΕΝ, 

ΜΆΑτΝΙΣ ΒΙΟΘΒΑΡΉΤΟΑΤ,. 

ἈΟΘΠΘΙῸΣ : Ομ οὗ ὑπο ἔουν υἴγϑυβ ἀθβου θᾶ ἴῃ 1125], 118}. 
Αομογοηζϊδη ΚΘ: ἱπΐο πο ὑπ6 Υἵγϑυβ Οοθαηλιβ, «6 Π}6 0, 

ῬυγὰρΠϊοσοίϊνοη,, τι Οοουέιβ ον ; 1184, Β, Ο ; 114Δ. 
ἈΑρρίηδ : ὅθ0. Απ ἰβ]δπᾶ δηᾶ οἱὔγ ἴῃ ὅπ βαγζοπῖο αα]8, οα]θα ὉΥ 

Ῥϑυΐο!θ5 06 θυ θοῦ οὗ ὑπ ῬΙΤΘΘΊΒ,᾽" 85. Ῥϑίηρ ἃ ρυϑαῦ πᾶνϑὶ υἶνὰ!] 
ὑο ΑὐΠθηΒ. 

ΑΘΒΟΒΙΠΘ5: ὅ0Β. Απ ἱπαϊσθηῦ ΡᾺΡ1] οὗὐ Βοογαύθθ, ὙΥμθα μ6 ἢγϑὺ 
Οϑ1η9 ἕο δοογαῦθβ ῃ6 βαϊᾶ, “1 δὴ Ῥοουῦ, ἃπα μπᾶνθ ποὐμΐπρ; 6156 ἴο ρὶνϑ 
γοὰ, 50 1 ροἷγθ γοῖ ΤηΥ8561}. ἨἨθ συούθ βοογαύϊο αἸδ]ορῖιθθ, ὑυΒ ] 0 ἢ 
Βᾶνθ Ῥϑυϊβηθᾶ, ΤῈ6 ὕμγθο αϊδίορτιθθ οχύθηῦ ὑυοἢ ὈΘΔΙ ΒΪΒ. ΠΆΤΩΘ 
εὐθ ἀοιθύ]θ58. Βρασίοσθ. Ηθ Ἰἰνθᾶ δὖ ὑμθ οουσὺ οὗ ὈΙοσγϑῖπια {86 
ὙΟΙΏΡΘΙ Ὁ] ΒΟΙΊ6 {ΐτη6, {111 ὑπ6 Ἰαὐνου᾽ 5 Θσρα]βίοι ἔγοση ὐγυαοιιβθ ἴῃ 
907 Β.6., θαι Π6 τού ηθα ὅο Αὐμθηβ. Ηδβ θθη ΟΔ]16α δ “ ἃ]}- 
Ῥγοάποίπρ, ὈΦΌΡ]6.." 'θϑ Ταὐγοάπούϊου, ὃ 7. 

ἈΑΘΒΟΉΨΙυΒ: ὅ25-460 Β.ο. Οποίαῤίοπ ἔγομι ἷβ Τοϊθρῆαιβ, ΤΟΤΕ). 
ΑΘ5ῸΡ: 600. ϑιαρροβοᾶ ἰο βᾶγνϑ βοιτβηθᾶ δὅ70 8.6. ; τῦᾶβ, δοοογᾶ- 

ἱηρ ἴο τηοϑὺ δοοουηύε, ἃ ῬΕΥΥ ρθη οὗ ΒΟΥ 116. οὐ οΊη, δα Ῥαββθα πο 
ὑῃ6 πωπᾶδπ οὗ βϑυύθυῶὶ τηδβδίθυη. ἨΠ15Ε ἢγβὺ σηδδύθυ, ΠΘΙΠΔΥ ΌΤΙ, ἰγϑᾶ 
αὖ Αὐμβοιβ. Ἠθ γγὰβ 5014 οὔδουυγαγαβ ὕο ὦ ϑδαϊηΐοαν πδτηθα ΤΩΑΤΉΟΗ, 
γγΠ0 ἔγθοᾶ Ὠΐτη. ΠῸ οχύθῃα Πϊ5. Κηου]θᾶρθ, μ6 αἰγθούθα 5 αὐὐθηύίοι 
ἴο Τογϑῖρῃ ὑγῶνθὶ, δα 15 βαϊὰ ο ᾶνϑ υἱβιύθα Ῥρυβῖα, Εουρὺ, Αβῖδ 
Μίποῦ ἀπα αυθθοθ. αὖ ὕπο ᾿ηνταύϊομ οὐ ΟὙὐόθϑιβ μΘ βύορρϑα βουὴ 
ὑΐϊτηθ αὖ ϑαγᾶϊβ. Ἠθ οδτὴθ ο Αὐπθηβ ἀασηρ ὑπ6 ὑυυδηπν οὗ ὅπ 0 
Ῥιβιβύγαύίιαδθ, Ῥτὺ σϑύανπθα αὔύθυνγαυαβ ὕο Τυγαᾶϊῶ. Βοῖπρ' βοηῦ ὈΥ 
ΟὙόθδτιβ ον ἃ ταϊββίοι ἕο ΤΠ ΙΡΗΪ, Π6 τηϑηδρθα ὕο Θησαρθ ὑπ ΠΟΙΡ ἴδ τ5 
ΘΠ τγῶβ ὑΠγόυσιι ἀν ἃ ῬΥΘΟΙΡΙΟΘ. ΤῊΘ γϑῃῖοὶθ οἵ ΑΘϑοΟρΡ᾿ 5 ἰπϑύσπο- 
ὑΐοι υσῶβ ὑ6 8016, ὑυ 1 ἢ γγὰβ αὖ ὑμαῦ ὑΐτηθ 06 τηοϑῦ Ῥουγ 1] ΤΘ8 5 
ἔου τϑυκίηρ' ὑπο ζω] ὺβ οὗ συθαῦ θη. ΤΠ οχίαπῦ 8 165 ὙΠ ]Ο ἢ ῬᾶΒΝ 
ἘΠΑΩ͂ΘΥ ἨΪΒ ἩΔΠῚΘ ὙΘΙΘ 5ΠΟνγ ὈΥ ΒΟΘΗΙΘΥ ἴο Ὀ6 ΒΡΌΓΙΟΠΒ : τὴν οὗ 
ὕμουῃ δρρϑδν ΤιαὐϊϊΖϑα ἴῃ ὑπ 6 νοῦβο οἵ ῬΒδθασαβ. 
ΑΠΔΧΔΡΌΥΑΒ (499-427 Β.0.) : 720 ἀπ 978, ποίθϑ. Βουπ δὖ Ο]αζο- 

16:86, ἴῃ ΤοΠΐδ, ἢΘ6 οδπη6 το Αὐπθηβ 480 8.0., πα ἐδασηῦ μου Θ ΤῸ 
ὑμιυὺν γθᾶνθ. ΗἨθ γγὰβ ὑπ ἔγοπα οὐ Ῥϑυῖοθθ δῃμα ῬηΙαΐαβ, δα {ῃ6 
ὑπαΐον οὗ Ἡπαυριᾶθθ. ἨΠΙΒ ἱππονδ οι 5, ΘΒ ΘΟ ΠΥ ἴῃ ΔΒΙΓΟΠΟΤΩΥ ---ἢϑ 
γΘρΑΥαθα {Π6 511 85 8 ἱποδη ]θβοθηῦ βύομθ, ἃ ὑη6 θαυ 88 ἃ βαὺ 
ΟΥ̓ Πα6.}, ΒΡΡου θα ἢ 8 1Ὑ---ΒΟΥ θα ἃ5 ἃ ῥγυοίθχῦ ον Ῥο]  οα] ἔοοθσ 
Ὑ7Π0 Ὑν]Βη 6 α ὅο βὐσῖκΚθ ἃ ὍΪονν αὖ ῬΘΥῚΟΙ]Θ5. ὑβυοῦρη ὑπὸ ἱπαϊούχηθηῦ οὗ 
ἘΠὀῚ 1δϊ πα ΐθ ἐγ ΘΠ : ἃ Ομ ΡΟ οὗ ᾿τηρ]θὺυ ὑγὰϑ Ὀγσουρὺ ἀραϊπδὺ Ηΐπὶ ; 
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δη, αὖ ἔον 11 ΘΙοατπιθμοθ οὗ Ῥϑυ ΘΒ, μΘ υγοι!α Πᾶγο ραϊαᾷ ὑπὸ Ῥϑμαι 
οὗ ἀθαύῃ. Ἠδθ παᾶ, μουγθυν, ἴο Ῥὰγ ἃ πο ἃηᾷ ᾿Ιϑᾶγὸ Αὐπθηβ. “Ὁπὸ 
Βροῦ 15 88 ὭΘδῚ ἩϑαῖΘ5 85. δηούμ ον, Π6 βαϊᾶ, ἃ5. πὸ γούϊγϑα ἰοὸ Τιϑηηρ- 
ΒΘΟΌΒ, ὙΠΘΥΘ Π6 αἰρθα ὡρουῦ 427 Βισ. Αοοογαϊηρ ὕο πἰτπιὶ ὑπὸ σγουἹᾶ 
Οοπδιβύθα ἴῃ ὑπ Ὀθρὶπυΐπρ οὗ δὴ ᾿παθῆπιδθ ΠαΤλο. οὐἠἨἁὠωἍ“᾿5θθ68 ᾿ 
(σπέρματα), 811 απο! δα 6 1Υ αἰ θυ ϊηρ', ἔτότη τυ ΒΙΟἢ Βρτδηρ ὑΠ6 αἰ ουθηῦ 
ΒΘΏΒΙΌ]6 βαθείαμοθθ. Ὑοοα τνγὰβ οοπιραούθα οἵ ραγύϊοϊθθ οἵ ποοῦ, 
θοπθ οὗ ραυύϊοϊοβ οὗ Ῥομθ, δηα 50 οβ. ΤΉ Θ56 οὐἱρῖπἃ] Ῥυύ] 0165 Ὑγ 619 
οΔ]16α τὰ ὁμοιομερῆ στοιχεῖα, τι Τιιονούϊαπ, ἴθ ὑπο ἢνθὺ ῬοοΟΚ οὗ [6 
Πογνην Ναΐιγα, 6811 ᾿ὶβ ἀοούγηθ ““ Πουη οΘοιηουῖα.᾽"" ἨῸΘ νγὰβ ὑμ ἢγχβὺ 
ἴο ᾿ηὐγοᾶποθ 8 ἱτητηθύθυ δ] οα56---Ὑ1Ζ., νοῦς---ἰο βοὺ 1 ΟΥ̓ΘΙ 680 
οοπαβοα βυϑὺ ραυῦϊοϊθθ. Ἡθυθῖη Δ Ὺ 815 ΟμΙΘῈ οοπὐγιραύίοι ο ΟὙΘῸΚ 
ὑπουρπηῦ; ὑπ ᾿τπιρουύαμῃῦ βθηύθιοθ Βατητη πη ρ ΠΡ ὑμ18 πούϊοῃ 15. ὑυν]0 6 
παρα το ἴῃ ὑπ6 Ῥπαθδᾶο (866 τϑῇ.): “ὅμοῦ ἦν πάντα χρήματα' εἶτα 
νοῦς ἐλθῶν διεκόσμησεν αὐτά." ΤΠΠ1|1κ6 ὑμ9 οαΥ]οὺ Τομΐοθ, π6. οοπ]α 
ποῦ Θοποθῖγθ τιον ταουΐηρ οὗ 1056] ; ΠΘπΟΘ ΠΘ ἱπὑγοδπορα δ 1π.6]- 
Ποθηῦ, ῬΌΤΘ, ῬΑΒΒΊΟΤ]Θ 55 Τυθαβοι, τυ 10} βϑὺβ ὑπῖπρβ σοηρ. Δπμπᾶ βὸ 
Αὐϊβύουῦ!θ 5805 οὗ Ηΐτη : “ὥσπερ νήφων ἐφάνη, παρ᾽ εἰκῆ λέγοντας τοὺς 
πρότερον." ἨΠΪ5 ροβίῤίοπ ἱπ ατσθοὶς ῬΕΠ]ΠΟΒΟΡΗΥ ἰβ ἱπα]οαύοα ἴῃ Μ. ΔΑ. Ῥ,, 
Ρ. 19; Τηὐτοαπούϊοι, ὃ 6. 
ΑΠΟΙΒΌΠΘη65 : ὅ9Β. ΤῈ ἔουπᾶου οὗ ὑπ6 Ογηΐίο βϑοῦ; νγὰϑ8. ΒΟΥΝ 

δθοιὺ 44 Β.σ., ἀπ ἔοπρηῦ ἴῃ ὑμ6 Ῥαύν]6 οὗ Τάπερτω (420 8.0.) ; Πὶβ5 
Βυδῦ ΙΘΒΒΟΙΒ ἴῃ ἩΠΠϑύουο σου θαυ πϑᾶ ἔγομῃ ὑπο ϑορμιδὺ ΘΟ οΥρίαβ; θαὖ, 
αἰβοτιιβύθα τιῦῃ ἢΐβ ἔα 0116 ἸΔθοττ 5, μ6 αὐὐθομθα Πϊπηβο] ὑο ϑοογδῦίθϑ, 
ΘΒΡΘΟΙΆΠΥ δατηῖυῖηρ ὑπ6 ἀβοοῦϊο ρουύϊοι οὐ 15. τηδϑύου᾽ 5 Ποού πη. 
Αὐὔον ϑοογαύθβ᾽ ἀθαύῃ μθ βϑῦ ΠΡ ἃ Β0Π00] αὖ ὦ ῬΙαοθ οαὐβιθ ὑΠ|6 γγ815 
οὗ {Π6 οἵἷὖγ οὐἹ]ϑᾶ Οψηοβαῦαθ8, ἔΥουα ὙΠ] 0 1ὖ 15. τηοϑῦ ῬΥΟΡΔΌΙΘ ὑμαῦ 
ῃ6 πᾶπηθ “Ουπῖο᾽ νγὰβ ἀουϊνθα. Αοοουαϊηρ ὕο βουὴθ δαὐπου 168, 
Πούγθυ Ὶ, ὑπ ΠδγηΘ ΘΟτη65 ἔγοτα κύων, ἃ Πα γγὰβ ΔΡΡ]]6α οα Δοοοπηῦ οἵ 
ΑπὐΙβύμθυ ο8᾽ ΒΔ] Πρ" ΤΠ ΠΟΥ : ὕΠ6 ΟΥ̓ ΠΙο5 Ὀ1ὺ ὑποῖν ἔγ]Θηα5 ἔου ὉΠοὶν 
δοοῦ, ἨΐβΒ ρσγϑοῦ Ῥυ πο 016. τγὰβ 561-85 Ποἴθμου (αὐτάρκεια). ὙΙνίτιο 
γγΒ Ὑγβάομη. ΤΟΥ τγὰβ ΟἿΪΥ οπ6 ΟΟΩ͂, ΨΠ|10 15. ἴην β1016. ΤῈῸ 
ὙΟΥΒΠΡ οὐ ὑπὶ5 ἀοιὔγ οομβίβίθα ἴῃ ὦ 116 οἵ νἱγύπθ. ἨΠΪΒ ΒΟοΠ00] ἴῃ 
1561 νγὰϑ ΟΥὁἨ πὸ Ἰαβύϊηρ ᾿τηρουίαμοθ γγοῦο 1 ποὺ ὑπαῦ οὐὖ οὗ 1Ὁ ΥῸ56 
{ῃθ ἔδιηοιιβ αἰβοϊρ!πθ οὗ ὑπὸ Βίοϊοθ. (Ξὅθθ. Μ. Δ. Ῥ,, ρρ. 8ὅ-99; 
Τηὐτοαπούϊου, ὃ 7.) 
ἌΡΟΙΪΟ : 888. 
ἈΑΡΟΙ]οάοΙαΚ: ὅθΑ, Β, 117}. Α παίύϊνο οὗ Ῥμδίουπιη ; ὁπ οὗ 

ὑπ τηοϑῦ θα πβιαβῦϊο αἸΒοΙΡ 165 οὗ οογαῦύθϑ ; νγὰϑ Βι  δΙηΘα ὃ μανικός, 
Τνοτα Ὠ1Β πδὕύτι 6, Ὑγ Β]Ο ἢ νγὰβ αἰβροβθα ὕο ὑθαῦβ πα Ἰατηθηὐαύϊοηβ. ΗΘ 
γγαβ 956 οὗἨἉ ὑποβθ ὑγῆο υγομῦ 081] ἔου οογαΐθ. 

ΑΥΡΊΨΘΒ : 890, ποίο. 
ΑΥἸΒΟΡΡυ 5 (Η. 580 5.0.): ὅθ. Α παΐξίνθ οἵ Ογύθμπο; νγῶβ ἃ ἀ15- 

οἷριθ οἵ βοογαύοβ δα ἔοπαπᾶου οὐ ὑπὸ ΟὙτοπαῖο βοοῦ. ἘῸ Πουτυϑπο 
αροιὺ 8302 Βι.. Ὸ τγὰβ ὑπ6 Πυδὺ αἸβοῖρ]ο οὗ ὑπὸ βοογηύίο όποοὶ 
ὙΠῸ ὕοΟΪς ΠΊΟΠΘΥ ἴον ὑθδο]ῖηρ : ρα η6 4 ὑπο ἴδνοι οὐ ΠΙοπγβῖπβ αὖ 
ὑπ6 Β΄: Παπ σον; ὑπ ἀαύο ἀμ Ῥαυυϊοι]αν}Β οὐὁἨἉ 5. ἀοαῦῃ ἃ.Ὸ τπποοι- 
ὑαΐη, ῬΊαύο᾽ 5 Δ Ππβίομ ὕο ᾿ΐτη ἴθ ὑπ Ῥμαθᾶο 15 ῬΘ μου ΠΥ σομβ ἀθυοᾶ 
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ἴο ΟΟΠΥΘΥ͂ ἃ ΟΘΗΒῸ16 Οὗ ΗΒ. οοπαποῦ, ἃΒ ΗΒ. ΔΌΒΘΠΟΘ ἴπ Αθρίπϑ νγ88 
ποῦ, ὑμ6 βύουνυ υγϑηῦ, οὗ πθοθββϑιύγ. Ηθ ἄνγο!ὺ Θχο αΒΊ ΘΙ Ὁ οἡ ὑμ9 ῬΥδο- 
ὑΐοα! 5186 οἵ Ηἷβ ταδβϑύθυ᾽ 5 ἀοούψθϑβ, ταδί αιπῖηρ' ὑμαῦ 1 Ὑγδ8 τ ΡΟΒΒΙ 10 
ἰο οὐῤαΐῃ οὈή͵θούϊνθ Κπον]θᾶσθ. Ἠῤθ νγὰβ ὑμθ ὑγρίοδὶ νοϊαρ δ 
ΘΙ ΘΙ; ῬὮΪΙΟΒΟΡΊΉΘΙΕ, ὉΠ 85 50} 15 οἵδθῃ οἱὐδθᾶ ὈγῪ ΗοΥδοθ : ΒΘ Ὑγ88 
ααἰύο ἃ βὐγαϊρ εὐξουσαν Ἡθᾶομΐδὺ. ῬΊΘαβιγθ-- “ἃ ρθη] τηουθιηθαῦ᾽" 
οὗ βουιθ 56η86---ἶβ Π6 168] ὑμϊηρ᾽ τυ ΒΟ τη8 ΚΟΒ 11ν9 Ἰνα]θ ; πᾶ ὑμ6 
ῬΊθαθινο οὗ ὑπ τηουηθηῦ 15. ὕΠ6 ΟἸΪΥ βουὺ γχ οδπι ὈΘ ΒᾳΓΘ ΟὗὨ, 80 γ79 
Βῃομ]α ἰακο Ὁ δθ 1 οοσηθθ. ΤῈ}6 Ἰαύο Ἡθᾶοῃϊδῦϊο ΒΟΒΟΟΙΒ --- 6.0.» 
ἙἩρϊοιν"οαγϑηυ---ἀυιγοαπιοθα τηϑηΥ τηοα! Πού οηΒ ἵπ 86 μθουυ. 366 
Μ. Α.Ῥ., Ῥρ. 89-41., Τυαὐγοαπούϊοι, ὃ 7. 

ΑΒΟΙΘΡΙῸΒ.: 1184, πούθ. Α βοη οὗ ΑῬοῖῖο; ὑπ αοἂ οὗ Ἠθαϑπρ. 
ΑΥΠΘ15: ὅγ7.., 868, 98}. 
Αὐ]ὰ5: 9960. Α Τιδαπ 0 τηϑᾶθ γᾶν οἱ Ζθα8, δ ἃ γγὰβ Ῥπηβηθα 

ὉΥ Βανΐπρ ἤο Ὅθαν ὑῃ 9 Πθϑυθηβ οπ ἷ5 ΒΒΟΌ]ΘΥΒ; αὔθ τοὐϊομπα!Ζοα 
᾿πίο ῃθ τπιοπηὐδίτπι ΡΤῸῸΡ ἴῃ ΝΟΥ. Αὐνῖοδ. 

Βοροίϊα : 99Α. 

σδάμιαβ: 9ὅΑ, ποθ. ΤΠο ἤουπᾶου οὗ ΤΉΘΡΌΘΒ, ἃ βϑυηῖ- τὰν ὑπ1ο8] 
ῬΘΥΒΟΠΡΘ, ΟΥ̓́ΘΔ᾽ ὝΠΟΒΘ ὑγιιθ ἰδίου ὕμπουθ τϑῖρηβ ἃ ρυθαὺ 68] οἵ 
πποογύαϊηῦγ. Αοοογαϊηρ' ὕο ὑπ Ἰοθρϑηαᾶβ, ῃΠ6 νγὰβ ὑπ βοὴ οἵ {π0 
ῬθηΙοῖδη Κίηρ' ΑΡΘΠΟΥ, Ὑπὸ βοηὺ Πΐτη ὅο 566 Κ 18 βίβύθι Τϊασορῶ, 
ΟΔΥΤΙΘΩ͂ ΟΥ̓ ὈΥ Ζθι5. Οἱ δυὐυϊγίηρ οὖ Βοθοῦύϊδ, ῃΘ 5]θὺγ ὦ ἀγαροι ἐπαὺ 
μαᾶ ἀθγουγθα 18 σοταρδηΐοηβ, δηἃ βουγθᾶ ἐμ ὑθοῦῃ Ὁ. Αὐμθπθ᾽ 5 
ΟΥ̓ΘΥ. ΒΎΟΙΩ ὕπο86 ΒΡΥ ΩΡ ΠΡ ΔΙΊΠΘα τηθη (σπαρτοί) ὙΠῸ 5]ΘΥΥ ΘΔΟῊ 
οὔμου πσιῦῃ ἐπΠ6 οχορρύϊοι οὗ ἤγθ---σσῆο Ῥθοᾶσηθ ἐμ ἃποοβϑύουβ οἵ {86 
ΤΉ ΘΌαη5. 6 Οδάμιθα, αὐθουνγαυβ ὕπ6 οἰξα 6] οὗ ΤΉΘΌΘΒ, νγὰβ πο η 
Ρυ110. ΑἸΤοΥ τη] πρ' ὑπ ΟἷΌΥ ΟΣ Βουὴθ {ἴτὴθ μ6 τὶ μαγθνν ἴπ ΘΟΠ50- 
ΠπΘ 06 οὗ ὑπ ἀθαύῃ οὗ ἢΐβ ργαπάβοι, Ῥϑηΐμθιβ. Ἠθ ἔπθη Ὀθοᾶσηθ 
ΚΙηρ' οἵ ΤΊγτϊα, ὑυΠΘΥΘ Π6 δηα Ὠἷβ το Ἡδυσηομπΐῶ (ᾳ.υ.)γγθΘ ἤπιαν 
ὑγδηβουγη θα πο βουροηΐβ. Τυδαϊύίϊου βύαύθβ ὑπαὺ ἢ 1ηὐσοαπορᾶ 
τυ ηρ Δα] ὕπ6 ῬΗΘηϊοΐϑη ομαυδούθυβ πο ασθθοθ ΤῊΘ ΒΡΟΥΥ 15 ΟΠ Θ 
οἵ Ππ|6 την ἱπαϊοαύϊουιβ ὑμπαῦ Ῥσονθ ὑπο ϑσυηϊθϊο οὐἹἱοῖη οὗ ΤῊΉΘΌΘΒ; 
ὑπ6 πϑη16 “ Οδᾶτχητιβ᾿᾿ μὰβ Ῥθθη οομπηθοὐθα τι ᾧ ῬΗΘηϊοίδπ πγοσᾶ 
ΒΙΡῚ  γΙπρ' “ {η6 ἀρθα ΟΤΠ6 ᾿ ΟΥ̓ “{π6 Οὐἱθηΐα!.᾽" 

ΟΘΌΘ5: γραϑβδῖηι, θβϑρϑοίϑιν ὅθο, 600, 61), 020, 704, 728), δπᾶ 
ΟΠδΡ. ΧΧΧΥ͂ΙΙ. Δ πδύϊνο οὗ ΤΉΘΡΘΒ, γμοῦθ μΠ6 μπᾶ αὐῤοπᾶρθα {πθ 
Ἰθούπσοϑ οὗ ὑπ Ῥυυπδρογθδη ῬΏ]οΙδτβ (ᾳ.υ.), ἀπ ἃ γοπηρ αἰβοῖρ]ο οὗ 
ποογαῦθθ. Ἠθ 15 ογθαϊθα ὈΥ βοῖὴθ υυῖθα Βουηρ υυυιὐῦθη ἐπ οχίαπῦ 
ΒΠΘΡΌΣΙΟΔΙ ὑγοαύϊβο οἵ ὑπ Τανὶοὲ (Πίναξ)---οπθ οὗ ὑπὸ ἔβγϑϑ αὐὐυϊθι θα 
ὕο διΐτῃ ἴῃ δηὐατὺν ; θα ὑποῦθ ἃν ᾿παϊοαύίουβ ἱπ ὑπ στο πυΒΐ0 ἢ 
ὑθῃᾷᾶ ὕο βου ὑμπαὺ 10 ἀαύοβ ἔγουη ἃ τόσο χϑοθηῦ Ῥουϊοᾶ, Ἠὸθ 
15. ΟἹ Οὗ ὑπὸ ομϊοῦ ἱπίθυϊοοιίουβ πὰ ὑπο Ῥπαρᾶο. “πὸ ᾿ἱηὐοι]θοὺ οὗ 
ΚοΡοΒ 185 Ὀυϊρηῦ ἅμα Κοοὴ ἃ8 ἃ βου: ΒΘ πᾶΒ ἃπ απ γ 0 ]Θ 
Τδου]ν οὗἩ βϑϑίπρ ὑπ ροϊύ, ἀπ γα κίηρ βέσοῖρηῦ ἐουγανβ 16, ἮΘ 
ῬΟΒΕΘΒΒΘΒ ὑπο 1 γ]Π 8016 ἀπ] ΟΣ Αἴτνα 8 Κα ουηρ ΘΧΔΟΙΥ τυμαῦ 
Ἠ6 ἈΠΉΒΘ]᾽ τηθηβ, ΔΠΩ ΠΘ 101} ποὺ φῦ ΠΡ ὙΥ ΠΥ ΠΔΖΙΠΟΒΒ 
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οὗ ὑβουρῃὺ ἴῃ οὔμθυβ. ΗἨθ 18 ποίϑ]9 ἴουῦ. πραγματεία [684, ἴον 
ὑθηϑοϊουϑ! ΟἸηρίηρ ὕο ὑπ απθδύϊοι {111 ἰὑ 15 βιθα ὕο ὑπ νϑυῪ 
Ῥούδοτη : ΒΘ 18 ὅθ παγᾶϑϑῦ οὗ 811 τηουύϑ!β ἕο Θομυίποθ, γϑῦ ρϑυ ἔθου 
ὉΡΘῺ ὕο οοπνίούϊοη συ θ ΟΠῸΘ ὃ 58 ἸΒ ϑούουΥ δυραταθηῦ Πδ5 ὈΘΘΗ 
ἔουπα. Τὺ 18 δἰνγαγβ Κϑῦθβ σψῖο, αὖ ΘυθὺῪ ἱπηρουύδηῦ ροϊηῦ [866 
γϑῖξβ. ], ἱπῆποποθβ ὅπ οοττθθ οὗ {86 ἀἰα]ορτθ." (Αὐομου- πᾶ.) 

ΟἸθοΙτούμβ: ὅθ. ΑἸ Ατηρυδοϊοῦ νγιο, Ππ Αὐἰβύρριβ, ποριϑοίθᾶ 
ἔο ΟΟ.16 ΟΥ̓́Θ: ἔγοιη Αθρίπ ἴο 580 ἔδυθυγθ ὑο βοογταύθθ. ΤῊΘ ΟΠΪΥ 
ἐμῖηρ Κπιουγῃ δρουὺ Ηΐτη 15 ὑπδὺ ἢ οοτητηϊ θα Βαϊοίαθ, πὶ ΘΟ Θα τ ΠμῸ6 
οὗ τϑδᾶϊηρ' ὑπ Ῥηβναθᾶο : ϑοοουαϊηρ' ὕο βοῖὴθ θθοϑι8θ 1Ὁ ρῷγθ 50 οῃβιτη- 
ἴπρ᾽ 8 ϑοοοτιηὖῦ οὗἨ ὑμ6 ἔπύαγθ 119; δοοογαϊηρ ἔο οὔἤΘΥΒ, ον ρυΐϊθὲ αὖ 
μαυΐηρ ἀθβουθα ἃ τηϑϑύθυ 780 “ΞΡ κΘ 88,᾽ ΒΌΓΘΙΥ, {11 ὑΏ ΘΗ, ““ΠΘΥΘΥ 
τηϑῇ 508 ΚΘ." 

Οοογίμϑ: 1180,114.. Οπθ οὗ ἐπ ἔοτχ 1 ἴθ 81} Υἴγ θυ. 
Οτἰΐο: ὅθ0, Θ0Α, δια θβρθοίϑι!ν 1168, Ο, Ὁ, ἢ. Α θην 

Αὐμοπίαμ οἰδίσθη, οπθ οὗ ϑοογαύθβ' τυοϑὺ ἰπὐϊπηδύθ ἔσίθπᾶθ. Ῥ]αΐο 
ΠὰΒ ρίνθι Πῖ5 πϑῖηθ ὕο ομ6 οὗἨ ὑπὸ Ὀίδίορτιθθ. ΤῺ 815 γγἷὸ ἃ.0 ἰηὐτο- 
απορα ἕο Ηΐχη 8ἃ5 ὑὐγίηρ ο ἱπᾶποθ ϑϑοογαύῦθβ ὕο θβοθθθ ἔγομι Ὀ ΒΟΉ. 
Τὴ ὑπ Ῥηαρᾶο ᾿᾿6 ρϑυξουτηβ ὑπο Ἰωϑὺ οἵ οΘΒ ἕο υ Π15 ἔσθ. Ἠ 5 βαϊα 
ἕο ῶνθ Ὀθθη ὑπ ἔδμου οὗ ἕουσ οὐμον Θοογαύϊοβ ρυθβθηῦ---ΟΥἸ ΟΡ 188, 
Οὐθβιρραβ, Εἰρίρθηθβ, δ ἩΓΘΥΊΠΟΡΘ ΙΒ (8.υυ.); Ὀτιῦ ΟἸ]Υ ὑπο βγϑὺ 15 
Κηουσαι ὕο πανθ 66 ὨΪΒ5 801. 

ΟΥἸ ΟΡ] : ὅ9Β. Α βοὴ οἵ Οὐ: 15. Ὀούθου ἱππόσσῃ ἔτοια 
ΧΟΠΟΡΒΟΙ Β τοῦ κα ὕπδη ἴγοιη Ῥ]αύοθ. ΗἨθ ἰἴβΒ. οπθ οὗ ὑπὸ οἤϊοῦ 
ἰηὐουϊοουύουβ ἴῃ ὑπ Οδϑοοποηιΐοινβ, (ὐοτυυΐυΐινην, ἀπ Μοηνογαδίϊία οἵ 
ΧΟΠΟΡΒΟΗ. 

ΟὐοϑῖρΡραβ: ὅ908Β. Οαιηθ ἔγσοσα ὑπ ἄθιητβ οὗ Ῥαθαμπΐίθ. ΟἰθμΘΥΔΠΥ 
δϑβοοϊα θα, τ Θυθυ τυθηὐϊοηθα πὶ ὑπ6 Ὀίϑίοστιθα, τι ΜΟΏΘΧΘΉΤΙΒ 
(ᾳ.υ.). 

ὭΘ]05 : ὅ84, Νοίο, 691. 

ἘΠ θογαῦθβ : ὅ7 4, 888. ϑροκθϑιη οὗ ὈῪ Ῥίορθηθβ ΤΠ θυ 5 ἃ5. ΟΠΘ 
οὗ {89 Ἰαβὺ οὗ ὑπ Ῥγύμαρογθδπθ. Τηὐγοαπούίοι, ὃ 8 (2). 

Ἐρσγνρῦ : 806. 
ἙἘπαντηΐοῃ : 720. Α βΒῃορῃογᾶ οὐ απιύθυ οὐ Ἐ1185, οὐ δοοογᾶϊπρ ἔο 

πού Ἰθρϑμα, Κίηρ οὐ Οδγῖα. Ὸ Ἰϊνθᾶ οὐ Μοπηὺ Τιαύσταβ, ἃπα 
γγῶ8 80 Θβύθοιηθα ὈγΥ Ζϑυβ ὑπαῦ Π6 νγὰϑ δατηϊθα ὑο ΟἸγταραβ, πα 
ἡττηουύδ! ὐγ ὡηα οὔθ! σοι Ὑγ6 10 οἴνθῃ ὕο πΐπη. ὙΥ̓μΘύμ θυ ἴῸ ἃ π 
1π8ι1ὺ ὑο Ηθτδ, οὐ ὑυοπρ ὑπ Ἰογο οὗ ὅθι θπθ (ΌΥ ποιὰ μ9 πα Πἰύγ 
ΟὨΠ]Πγ6η), μ6 6611 το ὑπὸ θὔθυ ἃ] 5]60 0 μπούθ δ ]παδᾷ ἴο. 

ἘΡΙΡΘΙΘ5: ὅ9Β. ὅϑοπ οὗ ὑπὸ Αὐποπίαη Αὐπϑίρποι, οὔθ οὗ {πὸ α15- 
οἷρ]65 οὗ βοογαύθβ τα θυ οποα Ὀγ Χοπορλοι πα ῬΊαῦο. ΟΟπ ΘΙ ΟΥΑΥῪ 
τὴ τη ὑμουθ 15. δθούμοι Ερίροποθ, ὕοο, ὑπὸ βοὴ οὐ Οὐἶδο (ᾳ. υ.), 
ῬΡοβιᾶθβ ὑπ Αὐποηΐαη οοτηΐϊο ροϑῦ. 

ἘΠπ011465 οὗ Μοραγα (Π. 8590 8.0.) : ὅθ. Ὑ7αβ ὑπὸ ξοππᾶθυ οὗ ὑπ6 
Μοσατγὶς ϑοιιοο], γουη τυ μ10}ν αἰθϊγηαύθιυ ὑμθ ϑοθρύϊοβ. βρυδὴρ (Ταὐχο- 
ἀπούίοπ, ἃ 7). Ἐΐ ἀρρὶϊθα ΠΙτηΒο 1 ἴο ῬΒΠ]ΟΒΟΡΠΥ αὖ ἃ. ΘΑΡΥ ἃρθ, 
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πα Ἰοανηὺ ὑπὸ αὐὺ οἵ αἰβοιββίοι ἔγουηι ὑπὸ ἡγοῦ οὗ Ῥαυτηθηΐᾶθβ ΤῊΘ 
[8 πι6 οὗ ϑοογαύθβ Ὀγουρῦ Βἴμ ὕο Αὐθθηβ, ΥΠΘ 1.6 ΠΘ Ὀθοϑῖὰθ δῃ αγᾶθηῦ 
αἸβοῖρ]θ οὗ Βοογαῦθβ, γγμο, πουγονου, 414 ποὺ απ ἈΡΡυοΥΘ μἷ5 Τοπᾶ- 
ΠΘΒ5Β5. ΤῸ ΟΟΠ ΥΟΥΘΙΒΥ͂, τ᾽ ΒΙΟἢ ἀθροπογαύθα ᾿ηὔο απ ]πρ. ΤῊΪΒ Ὑγὰβ 
Ὁ ΟΠΒδγδούθυϊδθιο οὐ ὕπῃ0 Ξομοοὶ συ] ο πθ ποῦ ἂρ 'ἴπ Μϑρδτ 5008 
αὐοι μ6 δᾶ τυϊνμθαβθα πῖ5 τηδβϑύθυ᾽ 5 ἀθαύῃ, δηᾶ το σσοπ ἔον 1ὖ 
{Π6 πϑῖηθ οἵ ριστικοί ΟΥ Διαλεκτικοί, (ΤΉΘΥΘ 15, ῬΤΟΌΦΌΙΥ, δα 811 πιβίοιι 
ἴο ὕμπϑυῃ πῃ 90 Β.) ΤΟΥ ἄνγοὶῦ οα {πΠ6 Ἰορίοϑ] 5146 οὗ Ξοουῦθβ᾽ ὑθδο- 
1ηρ’, ὑΠ6ῖ} ΒΡ θοΐδ] ροϊηύβ θϑίπηρ: (1) ὑποὶν Βαθιῦ οὗ δὐδδοκίηρ ποὺ Π: 6 
ῬΥθυαΐββϑϑ, θαῦ ὑπ Θοποϊαβδίοι (πΒΘ ΠΥ ὈΥ͂ τηθϑηβ οὗ ἃ τοαιοϊο αὖ 
αϑϑιγαι})}; (2) ὑποῖν ἀἰβ1κθ οὗ ὑπ δηδίορῖοι δυρατηθηῦβ ὑπαῦ 
Βοονδύθβ Ιογϑᾶ. Τὴ ΤΕ Πηΐοσ ὑμῖν 1468] νγαβ ἀπάθεια, δι 6] ὑθἀθ ΠΟΥ 
Ὑγ85 ὅο Τορ γα 81] γί στ 85 νϑυϊθύϊθϑ οὗ φρόνησις. Τὴ 815 1πιβίβῦθμοθ 
οἵ ὅπ πηϊὺγ οὗ γίσύτιθ, ὕπο ΓΘ 81:6 ὕγσϑοθβ οὗ ὑπ ἘΠθούϊοϊβτη ὙγΒΊο γγὰβ 
ΠΟΙ 6β᾽ Πγϑὺ ᾿πἤπθηι06 1π ῬΕΣ]ΟΒΟΡΗγ. ἘῸΣ ὅΠ6 ροβιύϊοπ οὗ [Π ΒΟΠΟΟΙ, 
5660 Τηὐγοαπούϊοι, ὃ 7. 

ἘΠΠΘΠᾺΒ : 601), 618, Ο. Α παὐϊνο οὗ Ῥδγοϑ, τσβ ἃ σοφιστής 85 ὙὙ61] 
8.5 ἃ Ῥοθῦ, τηθηὐ]Ἱοη θα βου υδ] ὑΐϊτηθβ 1 Ῥ]αῦο ἃ5. 8δῃ δοαιδϊηύδπορ οὗ 
ϑοογαῦθα. ΤΠῸ 4ροΐοσῃ (20Β, Ο) ̓ πξουτηβ τι ὑμαῦ ἢθ ρυοξοθβεθϑᾶ ὅο ἔθδοι 
ἀρετή ἴοΥ {16 ἔθθ οἵ ἤγθ τηΐηβθ. 5 βοὴθ οὗ {1} βἰχύθθῃη Θρ'β ΤΙΝ 
501] οχὑϑηῦ, αὐὐγιρυύθα ὕο Ἡΐτη. ΟΥ 15 ΘΟμ ΘΙ ΡΟΥΑΡΥ͂ πᾶτηθβῶκθο, ροϊηῦ 
οαὔ, ΠΘ νγὰβ ὁΠ6 οἵ ὑῃ9 Ἰαβὺ οὗ ὕπ6 οἹα Θ]οσῖδο ΒομοΟ] οὗ ροθύσυ. 

ἘΠΙῚΡῸΒ : ΘΟΟ, ποίϑ. 

αἸδποιΒ : 1050), πούϑ. 

Ἡδᾶθ5 : 81), 084, 700, 800), 1084, ἄο. 
Ἡδυηοηΐῶ  9ὅ 4, ποθ, πα δῦ Ολρμυθ. Ῥαυρηΐοιν οὗ Αὐθϑ θᾶ 

ἈΑρμγοάϊίο, δα τυῖΐθ οὗ Οδάπητβ, κίπηρ' οὗ ΤΉ θα. Οἱ ὑπ ἀδΥ οὗ ΠΟΥ 
τ δ δ ρ6, ΒΠ0 Τϑορὶνϑα ΤΡοσὰ Π61 Ππιβ απ ὑπο ἴαύα] πθοκίαοθ ΒΘ Βδᾶ 
ονὐεϊποα ἔλοιη Εασορῶ. ἀοοογαϊηρ' ἐο ἃπούμου δοοοιηῦ, ΒΏΘ νγὰβ 86 
ἀδαρηύου οὗ ἄθιιβ πα ΤΠ]θούγδ, δα] τγὰβ ΟδΥτΙ αὶ οὐ ἔσόοσα ϑϑτηοῦῃγδοθ 
Ὀγ Οδᾶάτηθιβ. 3516 ξο]]) ουγοα Οδάτητιβ αὔθ Ἠ1Β θα ρ τ] βίοι ἔγοτη ΤΉΘΌΘΒ, 
ὉΠ γγὰβ ἤΠΔΠν Ομδηρθϑα ᾿πὔο ἃ ἀγαροι δ ὑγαμβὶαὐθα ὅο ἘΠγβίπτη. 
ἨΘ]185 : 784. 
ἩΘΙΔΟΙΘΒ : 890. Α ατθοῖ νϑυβίοι οὗ ὑμ6 Ῥιθηϊοίδη βαπ- οὔ Βααΐ 

Μοῖοοῖ ; ὑπὸ βοῃ οὗ ζοτιβ ἃ ΑἸοσυάθηδ; ὑπγυοαρ ἩοΥδΒ Βαὐγθαᾶ δᾶ 
ἰο ἄο ὑμο ἔδπιοιιβ ἐιυοίυο ἰωθοιγ8 ἴον Ἐπαυυ βύμθιβ, Κίπρ' οὗ ΑΥ̓ΡΌΒ. 

ἩΘΥΔΟΙΘΚ, ῬῚ]]ΔΥ5 οὗ 1090.. 
ἩΘΙΙΠΟΡΘΩΘΒ: ὅ98. Α ἀϊβοῖρθ οὗ ϑοονυδύθβ, ργθβθηὺ δὖὺ ὅπ ἄθανῃ- 

ΒΟθηΠ0. ΤΏΘΙΘ ἴα ἃ ἀοαθὺ ἃ5. ὕο νυ μούμθυ ῃΘ νγὰβ ὦ βοῃ οὗ Οὐῖΐο οὐ οἵ 
ΤΠΡΡΟΙΠΙΟῚΒ : ῬΥΟΌΘΌΪΥ ΠΘ τνὰβ δὴ 1ΠΘροτ ϊπγαῦθ Βοὴ. οὐ ὑπ Ἰαύδου. Ἠθ 
5. ἃ ΟΠ] Ε 1Τηὐου]οοιύου ἴῃ ὑπο Ογαΐῃ γι οἵ ῬΙαῖο, ἀπ ΧΘπορποι αποῦθβ 
Ἡΐτ ὃ5 ἃ Δα ΠΟΥ ὑῪ ΤῸ ππτι0}} οὗ ὑπὸ Ἰπουγηδύϊοιι οΘομοου ΐηρ' Θοογαῦθβ᾽ 
αἀοαῦῃ τ ΒΊΟἢ 6 οὐὐαϊηθα αὔθου Πῖβ σούπυπ ἕλοι Αβἴδ. 

ἩΌΟΙΊΘΡ : 940), 112Ὰ. (αποίεαὐϊοιβ). ΑἸ]αβίοπ ἐοὸ Ηἷβ πιο ποῦ, 95}. 

Ιο]δὰβ: 890. ΤῈΘ ρυϑαῦ οοιηρδπίοη μα ἔνθα οὗ Ἠθυδοῖθβ. 



ΑΡΡΕΝΡΙΧ ἸἿ. 161 

Μορατα; ὅθο, 99Δ. Α ἰοπα αὖ {π6 Ν, ομᾶ οἱ ὑπὸ 1βϑύβιμαβ, 2ῦ 
ΤΩ]]65 ἔγοτα Αὐῃ 618. 
ΝΘΠΘΧΘμσ5: ὅ98Β. Α βοι οὗ Πουιόρποι, οἵ ὑπ6 ἄθμιιβ οὗ Ῥαθϑῃΐα, 

ΤΟΙ, Πα ἃ ὙΥ ΠῚ ΔΤ ΡΟΣ οὗ Οὐθδῖρραβ (ᾳ.υ.). Α ἔπη γᾺ] ογαύϊοι 
Ῥθαυῖπρ' Πΐ5 ΠδΤὰΘ ἈΡΌΘΑΙΒ ἃιηοηρδῦὺ ὑπ6 οχύδπῦ ΠΊϑΙοριιοβ αὐὐεϊθυύοα 
ἴο ῬΙαΐύο. 

ΟΟθδΠα5: 1121, Τὰ Ἡρϑίοα, ὑπ βοῃ οὗ Ήθδνϑῃ δηᾷ πανί, πᾶ 
Ταῦμου οὗ 811 υἱνου-σοα5 ἃ πα τγαύθυ - Πῦρ η5. [ἢ Ἡοιηθῦ, ὑπ6 σοῦ οὗ 
06 ΥἾΥΘΙ ὙγΒ 10 τγὰβ ὑπουρηῦ ἴο γὰπ τουπμα ὑη6 θϑυύῃ ; Ἰαύθυ, ὑμαῦ 
ΥΙΥΘΙ 1561} (8.5 Β6Υ6), οὐ π6 ουύου υγαύθυβ, Ππκ6 ὑπ6 Αὐϊαπύϊο, θθγομᾶ 
ὙΥΒΙΟΙ ἨΟ απ 6] γγῶβ Κποσπ ἴο 116. 

Οαγϑβϑθαβ: 940. ΤἼθ βοπ οὗ Τιϑουῦθβ, μαβθαπᾶ οὗ ῬοποΙορο (ᾳ.0υ.), 
δηα ἸΚτηρ' οἵ Τύπαοα. Ῥγοΐθββθα ἤο πᾶγθ ἃ υγου]α-υσιθ σορτύαὐίοι ἴον 
ογαϊύ ἃπα βιιυ]οῦγ ; ὑπ Πθυοὸ οὗ ὑπο ἩἨομιουΒ Οὐ 8861. 

Ῥδθδηΐθιϑβ: ὅ98. Α τηρϑρον οὗ ὑπμ0 ἄθιηθ οὗ Ῥαθδηΐω, τυ Β10]} 
Ῥϑιοπρθα ο ὑπ ὑγρο ῬδΙΟΠ5, πα Ιγ οα Μουύηῦ Ἡνπιούύιιβ, Τὶ. οὗ 
ΑὐΠ θη. 

ῬΘΗΘΙΟΡΘ: 84.. ὙΥΪο οὗ Οἄγεββθαξ, Κίηρ' οὗ ΤὐΠοδ, νν ΠῸ τγαϑ ΟΠ0 
οὗ ὑπο τηοβῦ ᾿πηρουίαμῦ Ἰοϑιουβ οὗ ὑπὸ ατθοκ οχρϑαϊτοι ἀρϑϊηδῦ ΤΎΟΥ. 
Α ἴγρθ οὗ σον {αι α]πθθθ. ἘῸΥ ὑυγθηῦν ὙΘΑΥΒ 586 νγωϊυθαᾶ {πὸ 
τούτη οὗ ΠΟΥ Πα ΘΠΩ͂, τοβϑιβύϊηρ' ὑΠ6 ἱτηρουύτ 165 οὐ ὑπ νὩΥΊΟΤΚ 
Κίηρβ ἃ πα οΠ]οῦβ γ8οὸ βοπρηὺ Πθυ Παπα ἃ πα Θομβιτηθα ἢ 61 Βα θδύδηοθ. 
ΤῸ ρΡαὺῦ ΟΥ̓ ὑπ Ῥυθββίηρ ἀθυλϑηαβ οὐ ὑπθ βυϊῦουβ 58η6 Ῥγοχηϊβθα ἴο 
ΤΩΘΙΥΎ ΟΠ ὙγΠ6η 6 ὙγὙ6}0 5110 ΘΟΥΤηΘΠΟΘα τγὰβ ΟοοΟἸρ] οὐρα, ι]ηρ' 
086 πὶρῦ Β5ῃ6 πϑθα ὕο ἸΏΤΘΥΟΙ τυ μαύθυθυ τγὰβ ὑσουθῃ ααγῖπρ ὑπο ἄδν. 
ΤΏΘ Οαῃββθυ Θα5 νι ὑπὸ γούθτη οἵ Οαγββθαβ, δα ὑῃθ βαρ ύου οὗ 
086 βυϊύουβ. 

ῬΠμδθᾶο: ὅ74 «πα ραβϑβίηι, Θβρϑοίδι!γ 89Β, 102Β, Ὁ. Ομθ οὗ {π6 
Ταυοῦτῦθ ῬῸΡ115 οἵ οογαῦθϑ; νγῶὰβ ΟῚ ἴῃ 1115. Τὴ ὅπ οὐρύμπτο οὗ 
Ηΐβ πιαύϊνϑ ὕουγηι θγ ὑπὸ ραγύδιηβ ῃΘ Ὑγὰβ Β561ΖΘα δη4 βο]ᾶ 85 ὃ βωγνθ αὖ 
Αὐμθηβ.. δοογαῦθθ ὕοοῖκ ἃ ἔϑῃου ὕο ὑπ σχοιΐύῃ, δηᾶ ροὺ Οθρϑβ ὕο 
ΤΘΏΒΟΙΩ. Ὠΐτη. Ῥ]αύο᾽ 5 αἸδίορτιθ ἀθβουιθηρ Θοογαῦθβ᾽ ἰαϑὺ αδΥ 15 
πιϑτηθα αὔου Πΐτη, ὑποιρ. ΠΘ 15 βαϊα ὕο πᾶν βὐαϊθα αἴδου σϑϑαϊηρ' ὑΠ6 
αἸἰδίορστιθ ὑπαῦ 6 πουοὺ πραγ ϑοογαίοβ πο] ὑπὸ αἸβοτιββίοη ὑπαὺ Ῥ]αΐο 
αὐὐυϊοαύθβ ὕο στη. Ἠθ τγὰβ πη 561Ὲ ὑπ6 τορυύθα φαύμου οἵ αἸ Δ] ορτιΘ 5 
Ῥθδυῖηρ οα. οογαΐθαθ. ΟἹ {μ6 ἀθαύῃ οὐ 118 υηδβϑίου ἢ6 γϑύθσηθα ἴο 
ἘΠῚ5, δπα ξουπαᾶρθα ὑπὸ ας ΒΟΠΟΟῸ] οἵὗὐἨ ἁ ῬἘΠ]ΟΒΟΡΊΘΙΒ, ὙΠ] 0 ἢ. πη ον 
ἨΪΒ βθοοθββου, Μοπθάθτιητιϑ, Ὀ]θμ θα τι 15 Κιπαγοα βοόῖοο] οὗ 
ΜΘ . Ταὐχοαπούίουι, ὃ 7. 

ἢ.8.515: 1098, ποίο. 
Ῥμδοαοπῖᾶθ5 : ὅθ. Α ὙΠΟ η. αἰϊβοίρ!θ οὐ βοοναῦθα, σουρὶοα ὈΚ 

ΧΘπΟΡΒΟΙ,, ἃ8 ΡΥ ῬΙαΐο, νυν ἢ ΘἸπητηὰ5 ἀμ ΟΘ068. 
ῬΆΏΙ]ΟΙδὰκ: 6110. ΒοΙογοῦ ἰοὸ παγο Ῥοθη Ῥονη αὐ οἰὐπον ΠΡΑσΘη ὑγη 

ΟΣ Οτοΐομ, δια ἰὸ ἤν ΠουνΒμοα Β.6. 600-400; ΠοΙά5. ὦ σϑηΐνα] 
Ῥοβίθοα Ὀθύνγθοιι Ῥυύπαρογυαβ πα ῬΊαΐο, τν]1Ὸ 15. ΒΡ ΟΒΟα Τὸ Πᾶγνθ 
αἀσῶνγηι ἸΆυΡΟΙν ΤτῸπ ᾿ΐπη ἕο. ὑμ6 Τ παθιι8. ΗΘ 15 βαϊ ἕο ᾶγϑ ὕθθῃ 



ΤῸ ΡΗΑΈΕΦΟ. 

01|ὸ ἢνβῦ ὅο ρ ὈΠ18}} ᾿ῃ ὦ Πἰὑθυ αν Ὺ ἴοντῃ ὑπ ὑθδομίηρα οὗ Ῥυγύβαροιναβ, 
θαῦ ὑπ6 ἔγαρυηθηύβ οὐὐυϊ θυ θα ὕο Ὠΐτη 8.6 ἀοα Ὀὑ]655 βρασίουθ. Βϑἕοχο 
Βοονεύοβ᾽ ἄθωθῃ πο 1οῦν τύ! γ, δρᾶ βουθ]θα αὖ ΤΉΘΌΘΒ, γμθυθ ἴῃ 81] 
ῬΥΟΡΘΌΙὑΥ Αἰτητηΐδβ ηα ΟΘ068 αὐὐύθπαθα 8 Ιϑούπγοβ (Ρἤπαθᾶο, ἰοο.οἵέ,), 
ΗΘ νγὰβ ὑῃὸ ἢγεὺῦ σβο τιϑἰπὐαϊπθα ὑπ6 αἰπσηδ! τηούΐοη οὗ ὑπ ϑαυῦῃ 
ΓΟΙῸ ΠΩ 105. ἈΧΙ5. 

ῬΆ]1Δ511: ὅ7Δ.. ΟἸὐίσθηβ οὗ ῬΏΪ5, ᾧ Πουίϑη ἤονγηι ᾿γίπρ ἴῃ ὑμ6 Ν,Π]. 
δΔΏΡ16 οὗ 86 Ῥϑίορομπθθθ, δροιὺ δαταϊβύαμν ἔγοση ϑίογομ, ΟοΥπ Ή, 
8 Μγοθπδθ. ΒΥ βοῖὴθ βαϊα ο ῶυθ Ὀθθῃ ὑπο ὈἰσρΙαοθ οὗ 
ῬυγύπαρΌΓΒ 8. 
ῬΙαΐο : ὅ9Β. ὅ'3ϑο Τηὐτοδπούίΐομ, 88 1, 2. 
Ῥψ ΡΒ] Θρούμοι : 1158. Ομ οὗ ὑπΠ9 ἔθου ἱΠΥ̓ΘΥΠ 8] εἴν θυ. 

ΒΙΟΙΙΤ : 1118}, πούθ. Ταηὐτοαπούϊΐου, 81. 
ΘΙ ἷα5: ὅ90 ἀπ ραξϑβίηι, θβ ρθοῖίδΠν ΟΠδρΒ. ΧΧΧΥ͂., ΧΧΧΥῚ. 

ΤΉ Θδ ῬΒΠ]ΠΟΒΟΡ ΠΟΥ, μα ἃ ΡΌΡ1] ἢγϑὺ οἵ ῬΕΠ]οΙΘαΒ, ὕμθη οὗ ϑοογαῦθῃ, 
ὙΠ 0 Τοτιπᾶ ΗΠ ὙΘΙῪ Βυϊτη α]αὐϊηρ' (ΡΠαράγιι8). Ἠΐδ ἴοοκ ρϑυῦ τυ Ηῖ5 
Ργούμον θθβ (ᾳ.υ.) ὡμᾷ Οὐἶῦο ἴπ ὑγγίπρ' ὕο ῬΥΌΟΘΤΤΘ ὅμθ θϑοᾶρθ οἵ 
ϑοογαῦθθ. Ἠδθ 15 οπθ οἵ {πθ τηϑίπι ᾿πὐου]οοαύουβ ἴῃ ὑπο Ῥπαθᾶο. “ἘΡΘ 
5. Βοιῃθυσηδῦ ἀΥ̓ΘΘΤΩΥ͂ ὉΠ ῬΥΌΠΘ ὕο τηγϑὑϊοίβτη ; ἢΘ 15. ᾿πύθ Προ πα 
Βυτηροηθύϊο, θαὖ ποὺ ἔγ6 6 ἔΥΌΤῚ ὙΔΡΊΙΘΗΘΒΒ; ΠΟ 15 δρῦ ὕο ὈΘ τηϊβ] θα ὈΥ͂ 
ΒΙΡΟΙ ΗΘΔ] ΤΠ ΚΘΊΉΘΕΒΘΗ, 6.6., αι ὕπο βαθήθοῦ οὗ ΠΡΟ ; δπα ΠΘ βοῖηθ- 
ἐΐχηθβ λανθάνει ἑαυτὸν οὐδὲν εἰπών, ὃ5 ἴῃ 76}.᾽ (Ατομον- Ηϊπ4.) 

ΒοοΙαύθ5 (470--399 Β.6.): ραβϑίην. ΤῊ Θ βοι οὗ Ξορῃγομηίβοι, ἃ βύοὐτι- 
ΘΡΎ, πα ῬΠδοηδυθίθ, ἃ πυϊαυγθ. ἨΘ νγὰβ ὈΟΤῊ ἴῃ ὑῃ9 ἄθυηθ ΑἸΟΡΘΟΘ, 
Ἰπδὺ οαὐπῖᾷθ ΑΥΉΘΗΒ, βου θυ θυ Ὀθύνγθοῃ {Π|6 γθαυβ 471 ἀπα 469 8.6. 
Οοτητηθηοίΐηρ 116 δ 5 ἃ Βοπ]ρύον, ΒΘ βοοτῖι ἈΡΘπ Ομ θα 815 ρυοξθββίοῃ, ὅπα᾽ 
Ῥούοοι ΒἸμ5615 ἐο ἐπ ἐαβκ οὗ δαἀποδύίηρ' οὐπθυβ, ᾧ ααὖγ συ βῖοῃ Π6 
ΟΟΠΒΙ ἀρΥϑα νγὰ8 ᾿τηροβθα ἀροη Πΐπ ΡΥ Ηθαγθῃ. Ἠδθ ἰδυρσ ῦ πὸ Ροβιίὑνθ 
ἀοούν!ηθ βᾶνϑ ὑπαῦ υἱγέιιο 8 ᾿ηνοιυΐοα 6, Θ᾿ ΘΟ ἔ ν τη κῖπρ' τπι56 οὗ ὑπ ᾿πύθυ- 
ΤοσύΟΥΥ τηϑὺΠοα ἴῃ Ῥυονυῖπρ' 0Π9 ἸΘΟΥΆ ΠΟΘ Οὗ Τ6 ἡγΠ0 ᾿πηδρΊηΘα ΠΟΥ͂ 
Ὑγ6 16 {856 (ποὺθ 858). Ἠϑθ βουυϑα ψι0} αἰδυϊπούϊομ ἴῃ βουθυῶ] Οδτη- 
Ῥαΐρηϑ, 8η τγὰβ ργυθβθηῦ οὖ ὑπ βίθοσθ. οὗ Ῥοίαθω (492--29 Β.0.), αὖ 
Θοῖῖατῃ (424 Β.0.}, πα αὖ ΑἸηρῃῖρο β (422 Β.0.). ΗΙΒ. πρυϊσδῦ δηᾶ 
ἔθ8} 1653 Ομ υϑοῦθι γγὰϑβ ΒΟΥ  ΚΙΠΡῚΥ ΒΠΟ ἢ οἷ ὕνγο ᾿τηρουύωμῦ ΟΟΟΔΒΊΟΠΒ. 
Α8 Ῥχυοβιαθηῦύ οἵ ὑπὸ Ῥὲν ὕϑηθβ ἀπσίηρ' ὑπο ὑγϊαὶ οὗ ὑπ 6 σΘ ΘΓ ΙΒ αὐ ύθυ [80 
Ὀαύυ]ο οὗ Αγρίπαβαθ, 400 Β.Ο., ἢΘ γνγὰϑ ὑπ ξογοπιοβῦ ορροπθηῦ οὗ 086 
χτηούϊοῃ ἴον ὑπ θῖν" Θχθουύϊοη, ἃ Πα ΡΟΥΘ δα ἴῃ 15 τϑβο!αύϊοῃ, ὑπο 
αφβουύθα ὈΥ 811 Π15 ΘΟ]]Θαριιθθ. Αρδίη, συ μθὴ ογαἀογθα Ὀγ ὑπ Τρ ῦγ, 
404 Β.σ., ὕο σοὸ ὕο δ! ϑιγλ15 Ὡ] οηρ᾽ υγιυὰ ἔοτπι οὔ υ 5 ὕο Ὀσῖηρ Ὀ8ΟΙς ΠΘοῃ, 
ἨθΘ οὈβυϊπαύο!υ τοῦ αϑϑα ὕο ἤακ ρανὺ ἴῃ ἐπὶ ἀἰβουδοθἕηὶ δοῦ. 

ΑἸοΙθΙοᾶθβ, Οὐτὐϊα5, δα την οὔμθυβ οὗ 0Π9 ϑυαϊπθηῦ ταθη οὗ ἐπθ 
αΔΥ γὙϑοϊζοηθα Ὠΐτα ἃ5 ὑποῖὶν ἔγϊθπα. Τὰ 399 Β.σ. ἢΘ τὰϑ δοοιβθα ὈΥ͂ 
ΜΊοὔπ8, ἃ ΡῬοθῦ, Απιγύμϑ, ἃ υγθα θην ὕδηπθν, μα Τγοοι, ἃ τ ϑύουϊοίδῃ, οὗ 
Ἰγγ ροῦν πα ᾿τηππου  ἰὐγ : “Π6 αἸα ποῦ ννουβῖρ ὑπ ρσοαβ νγουβῖρρϑα 
ὈΥ ὕμπρ ϑύαθθ, θαὺ μαᾶ τηὐγοάποθα οὐὔμθὺ βύσαηρο αθ θῖθβ; δπμα ἢ 
οοΥπρύθα ὑπ γουύῃ.᾽ ΤΠ η6 ἢγβῦ μαυρθ νγὰβ θαβθα πΡοΐ ὑμ ἔδοῦ ἐπαὺ 
δοογοῦθβ γϑέπβθα ὕο δοοθρὺ ὑμὰῦ ρουύΐοι οὗ ὑπὸ αὐθθκ ταγὑ πο] 
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τ ἴοι αὐὐνϊ θαύθα ἱπηπηιογα ν μα Ῥ8850 ῬΆΒΒΙΟΗΒ ὕο ὑπθ σοάβ, ΤῈῊΘ 
τθν ὕο ὑπ15 ΟΠ ΤρΘ--- ]ρΊουΒ Ἰῃποναύϊομ--- Πα γτοΐθυθμοθ ὅο {ῃ6 
ΒΡΘΟΙΆΙ ρυορμϑῦϊο γα πΐηρ' σοΐοθ τυ 0 ἢ} θα αθ τη τυοναϊπι ἕλοι 8 
ὙΓΟΙΡ' δῦ ΗΘ νὑγὰβ δοτιῦ ὕο οοτγασηϊύ. ΤΉΪ5, Πονγθυθι"--Ὑμδύθνου ὖὐ 
τὰ (Μ. Α. Ῥ., Ρ. 81, ἑοοὐύμποὐο) ---τσὰθ πὸ ἀϑιν : ϑοοταῦθβ ΒΙτη 561} 
ΒΡΘΘΚΒ οὗ 1Ὁ ἃ5 δαιμόνιον, δαιμόνιον σημεῖον. ἢ Θ Βθοομα οοπηῦ ἴπ ὑπ6 
ἱπαϊοίταθυῦ τοϑῦθα προ βθυθυδὶ οἰγουτηδύϑηοθθ, ΑἸοιρίδᾶθβ ὡηᾶ 
ΟΥἼ 15 Ὑγουθ ἔνθ 5 οὗ Β15; ὑπὸ δ ὐαύθ 1τηβὑυϊδτι 0 1}5 σου Ὀσοαρῦ ᾿αὔο 
αἰβυθραῦύθ, 10 νγὰβ βαϊα, Ὀγ μῖ5 ἀοούν!π65 ; ΟὈΘαίθποΘ ὕο ᾿ἰτηβθ}} ταῦθ υ 
ὑμᾶπ ὕο ὑποὶν Ῥδυθηῦβ τγὰβ ἱπουπ]οαύθα ἴῃ ὑπὸ γούῦύῃ ἃ] οἷγο]6 ὑμδῦ 
οϑηθ ὕο 1ἰϑύθῃ ὕο ΠΙτη. 

ΤΠ ΉΘ5Θ ΟΠΔΥΡ ΘΒ ΒΟΥ υ θα ἃ8 ἃ Ρορ; ἔου' 815 Θῃηθιηΐθβ ὕο Πδπρ' ὑμοῖν Παύτϑα 
ΟἹ ; 8δ:πα {Ππ6856 ΘΏΘΙΏΪΘΒ ὙγῸ 70 ποὺ ἔθ ἴῃ ΠΏΤΗΌΘΙ ; Π15. οἰθηοΐνινβ, 15 
ἱπέθυἔθγθμθο ἰπ ἐπ Ῥυβίμιθαβ οὗ οὐμον ῬΘΟΡΙΘ, ἀπᾶ ῬΟΙ οα] οδυι5685 
Πα τηδᾶο Βίτη δῃι οὈ]θοὺ οἵ αἸΒ11κ6 ὕο την. ΥΘ 866 δ) ΘΧΘΙΏΡΙΘ οὗ 
15 πΡΟΡαΪαυ ὑγ ἴῃ ὑπ ΟἸοιαϑ οὐ Αὐἱβύορ πϑηθβ, υΠΟΥΘ ἢ 15 τον αθϑα 
85 ἃ “Βορμἰδύ." Ὑοῦ πο αἰ ογθα ἔγοσα ὕ}9 οὐ ΠΔ}Ὺ τη οὗ ΟΡ ἰβὺβ 
ἴῃ ὕνγο ἱτηρογίδηῦ τοβρθοῦβ---θ υγοι]α δκθ πὸ ἔθϑβ ἴον: 15. ὑθδοῆϊηρ, 
ὉΠ ΗΒ οὐἸ ]οίδτη (ἐξέτασις) Ὑγεβ ποῦ ἸΠΘΥΘΙΥ αθβύγποῦϊ : Ὑγμδύῦθυθν 
Ἠθ απρβύϊοπϑα, μΠ6 πθυϑι αποβύϊομϑα ὑπ 6 γα]πθ οὗ ὑγαῦ μα σΟΟΠ688. 

ΤῈ6 ὑγῖα} γϑϑυ!θα ἴπὶ Ηἷβ οΘοπἀθιηπούϊουι ΌΥ 281] γούθϑ ὑο 220, Ηΐβ 
ΒΙΡῊ ὕοπο οἵ ἀθίθηοθ ἰσυιαύθα ἢἷβ Ἱπᾶσθθ Ἠθ τηϊρηῦ πῶνθ ϑβουρθᾶ 
τι ὦ 5Πρηὺ ροπαϊῦν, ὈΥ πιὰ κίηρ' ἃ πιοάογαῦο σου ύθυ -ὈῬΤΟΡΟδιθΊο ὕο 
ὑπ6 Ῥαμβῃτηθηῦ οἵ αἀθαῦῃ ἀθιπμδπαᾶθα ὈΥ Πἰβ ϑοοιβθυθ. Τηβύθϑα οὗ 
αοίπρ' 50, ἢ6 οἰδίτηθα ᾧ γθυγασα ἴον ὕπ6 Ὀοπϑῆΐβ πὸ μδα οομπἔργυθα 
ΡΟΝ ὑπ ϑὑαύθ, πα, ὑποῦρ ᾿παἀπορᾶ οὖ Ἰαϑὺ ὕο ῬΙΌΡΟΒΘ ὃ ὑΥ1ΠΠΠπρ’ 
Ῥϑπδ νυ (80 χτιϊπδο), ῬΙδΙ ΠΥ “Ἐμονγθᾶ ὑμπῶῦ μΘ γθραῦᾶρθα 116 ᾿ἰβθτι6 ΕΝ 
1παΙ ἴθσθποθ, Απᾶ β5οὸ Π6 γγὰβ οοπαριημθα ἔο ἄτας [π6 ΒΘΙΉΙΟΟΚ Ὀγ ὃ 
ΒΘΟνΊΟΙ τηδ]ουϊυ οἱ αἸοδβύβ ὑμαπ μϑα ἔοππα Ὠΐτὴ ον, 116 Β}1]1πρ’ 
οὗ {ῃ6 βδουϑα β8Π0 ὕο 6108 ἴῃ οοϊητηθιηογδύϊοη οὗ ὑπ μοχοΐο θᾶ 
οἵ ΤΏΘβϑιιβ οδπβθα ὑπὸ οχθοιύϊοι ὕο θ6 ροβύροπϑα ἔον ὑμῖν ἀδγ8. 
ΤΠΟΙΡῊ ὑτρϑα ο οβοᾶρθ ὈΥ Οτδο, Β6 σούτπιβθα, πα οομύϊηπρϑα ὕο 
ΟΟΠΥ͂ΘΙΒΘ τι ΠῚΒ ἔΥΙΘΠ 5. ΘΥΘΙῪ ΟΔΥ {111 ὶβ. Ἰαδὺ Ποῖ οατηθ, ΗΟΥ 
6 ὑδ|κοα, ἀπ νγμαὺ Ππ6 αἰα οπ ἢἷβ ἀθαῦ- αν, 158. ὅπ βαθ]θοῦ οὗ Π0 
Ῥμαρᾶο. 

ΤῊΘ δυύμουῖ65 ἕο ἥοογαῦθβ ἀ16---ῦο Βα πούμίηρ' οὗ Αὐἰβθύορβῃηθϑ--- 
ῬΙαΐο ἅμ Χϑμορπου. Τημθθθ ἀθρίοῦ Ὠΐτη ἴῃ νυν αἰ ουθηὺ Πρ ὐΒ 
--ὐ 0 916 ἃ8 8 δοιΐο βρϑου]αύνο ὑμπίη κου, ὑπ 6 οὔμπθυ ἃ5. ὦ ΠΟΙΊΘΙΥ 
Ῥυδοῦϊοα] σΌΒΡΘΙΠΟΥ ὕο ὑπὸ Αὐμοηΐδηβ: ἃ νΘΙῪ Οοπγυϊποίηρ βκούοῃ οὗ 
Πΐτη ἀγᾶνγ ἔγου ὑμουη 811] νν}}} Ὀ6 Τουπα ἴῃ ὑπ Τηὐῤγοαπούϊοη. ο 
Μτ. δύ. ἀὑϑθοῦρθ βύοοκ᾽ ΒΒ δαϊθϊοη οὐ ὑπ6 4ροΐοσῃ (ΟἸ]αν. Ῥγθβ8). Μδμν 
ΟὗΠ6 ἀϊβοῖ 168 θθϑι 985. Χϑπορῃοι πᾶ ῬΙαύο υγούθ οἵ βοογαῦθβ οὐ 
αἸΔΙορτι65 ἴῃ ὑπ ἥοογαύϊο σοΐῃ ; Ῥαῦ ὑμθ80 πῶνϑ ρου ϊβηθα. βοτηθ οἵ 
0πη6 Ξσποο!β οὗ Ῥ.ΠΠ]ΟΘΟΡΗΥ ὙΠΟ ΒΡΥΆΤΙΡ' ἸηογῸ Εἰ ΡΟΟΥ͂Υ ἔγοτη ΒΪβ 
ὑθδομῖπρ' ἃ. 6 σγοτρθα ἠορϑύμου ἴῃ Τηὐγοαιούίοι, ὃ 7. 8366 ἴοο Ῥ. 1θῦ. 

ΒύΥΧ πὰ βύγρίδη 18 ΚΘ: 1180, Ῥανίβ οὐ {116 1 ο  ΠΔ] Εἶν 6. ΒΥ ΒύΘΙ, 
ἀθβου θα ἴῃ ΟΠαρ. τιχι. (ᾳ.υ.). 



104 ῬΗΔΈΡΟ. 

Ταγίδιυβ: 1124, Ὁ; 1158, ΟἉ, Ἐ!; Ἴ14Α, Β. 19 Βᾶρθ μη] ὑγά- 
γουβίηρ ὅπ οαυῦῃ, ἰηὔο Ὑυμῖο ὑπ ἔοτπν ᾿ΠἴΘΥ ΠΔ] ΕἿΥΘΥΒ ἤονγσ. ΤῊ 
Ῥδυρϑῦμδὶ ἀνθ] ηρ"-Ὀ]αοΘ οὗ Βοὰ]5 ὑπαὺ μῶν Βἰηηθα ραϑῦ ΤΟΥΡΊΥΘΗΘΒΒ ; 
ὑπὸ ὑθπιροΥαΙῪ αὐ ] Π]Ὡρ-ῬΙ 9 οὗ οουὐαΐη οὔπου ΘΥ1]-ἀΟΘΥ 5. πιθ]} ΠΟΥ 
876 ἕουρίνθη. ΟἼΠΔΡ. ΤΙΧΙΙ. 
ΤΟΙΘΡΙΒ : ΤΟΤΕ, ποῦύθ. Α οπαγδοῦθι ἰπ ἃ ῬΙΔΥ οὗ “ΒΟ ]α8, ὙγΒ10 ἢ 

ἐθῖκοα 105 πῶτηθ ἔγομλ ΐτη. ΤΠη6 βοῃ οὗ ἩΥϑοῖο5 πα Ατπιρθ; Ὀτουρσμῦ 
ΠΡ ἴῃ Ατοδαϊω; θθοδτηθ Κίηρ' οὗ Μγϑίῶ ; την γἹθα Αβύγοομθ, ἀδαρ ον 
οὗ Ῥυΐδμη ; γγὰβ σουσπαθα ὈΥ ΔΟΏΠΠ]65, μα ἴῃ τϑῦμπση ἔον θϑίηρ οαγοα 
ὈΥ δῖπτη Βῃογγθα ὑῃηθ αὙθθῖκβ ὑΠ6 γγὰν ἴο ΤΊΤΟΥ. 

ΤΟΓΡΒΙΟΙ : ὅθῦ. Α Μορδγίαη αἰβοῖρ!ο οὗ ϑοογαῦθβ, 18. δῃι. ἱπύθυ- 
Ἰοσαῦον ἴῃ ῬΙαύο᾽ Β ΤΠθαρίοειιδ, ὙΤΠΘΥΘ. ΒΘ 15. ἀρδῖη ἀββοοια θα τὰν 
ἘποΠα. Ε 

ΤῊΘΌΘ5: ὅθΟ, 92Δ, 954. Τη6 ομθὲ οἱὐγ ἴῃ Βοθούϊ, βοτὴθ ἔουγ 
Τ11165 ὈΥ τοδαᾶ ἰο ὑπο ΝΟΥ. οὗ ΑὐΠθη8. 
ΤΏΘσΘαΚ : ὅ8.λ, τπούο. ΠῚ παύομαι Αὐποηΐδη Ποτο, ἃ βοὴ οὗ᾽ 

Λορθαβ, Κίηρ οὗ Αὐπθηβ. Ἠὸθ νγὰβ Ἰοῦ αὖ Τ οθΖθη τυ ΒΒ. τηοῦμου, 
Αρύῃγδ, 01 6 νγὰβ βύγοῃρ ΘΟ Ρ Ἢ ἤο γῶῖ856 ὦ βύομθ οἵ σἱσαηύϊο 51ΖΘ, 
βομθαῦῃ ὑβῖοἢ ἸῺ 15 ξαύμου᾽ ΒΒ βυγουα ἃπα βαπᾶδὶθ, Ἠθ ΠΟῪ 
Ἰουσπογϑαᾶ ἰο Αὐπθηβ ΦΟΙΌΒΒ ὑπο Τβύμτητιβ οὗ Οουῖπῦμ, ὙΠ] Οἢ. τγὰβ αὖ 
ὑπαῦ ὑΐϊπηο ᾿ηὔοϑῦθα τυ ΤΟΌΌΘΙΒ, ὑυμοσὰ ΒΘ β5ιοοθοᾶορα ἴῃ οχύθυτηϊ- 
πούϊηρ, Ἠΐβ τοῦ τη ΘΠ  ΟΥΆ16 Δομουθυηθηῦ τγὰβ ὑμαὺ δ] παρα ἕο ἴπ 
ὑπ ὑθχῦ, ὑπ ἀθ! γουυ οὗ Αὐμθηβ ἔνοια ὑπὸ ὑγιθυύθ οἵ βοθῃ γοπῦῃδ 
ὉΠ] βου θη τι] ἀθη}5 Ῥϑϊα ΘΥΟΥΥ͂ ΠΪΠ6 Ὑ6 8 }5 ἴο Μίποβ, Κίηρ οἵ Οτθίθ. 
Οἱ ὑπ τού σογαρθ ὑπὸ Ποῦ ἔογροὺ ὑο ποϊδὺ ὑπ Ὑγμῖῦθ 581}, ΣΒΙΟῊ 
γγαβ ὕο πῶγθ ὈΘΘη ὑπ6 βίρηιϑὶ οὗ βιιοοθαθ, δπ ἃ Αθρϑαβ, ὑμιηκίηρ ΒΪδ5 
Β0η. Πδα ῬοΥΒΠ66, ὑπγσουν ΠἸτη 561} το ὑπ ΒΘ. ΤΉΘΒΘαΒ ποὺ ϑοοπμαᾶρθα 
ὑπ6 ὑῇστοημθ. Ἠδθ 15 βαϊᾶ ὕο πᾶν αἰνιθα ὑπὸ οἰὐΐσθηβ ἱπύο οαββθθ, ἕο 
Πῶνο νοὶ θα ὑορούμου ὑπ Ἰοοβοὶυ --ἔϑαθναῦθα ὑουσβῖρβ οὗ Αὐὐίοω ᾿πΐο 
16 βὐδαύθ, οθῃὐθυϊπρ' αὖ Αὐπθηβ (συνοικισμός). Βοβίαάθα 15, ΒΘ ἴοοκ 
Ῥαγὺ ἴπ Τηϑηγ ΠΘΙΌΪΟ δανθηύτσοθθ, θαῦὺ τγὰβ δὖὺ Ἰαϑῦ Θχρϑι θα, πᾶ 
τα ον ϑα Ὁ. Κίηρ' ΠΤ γοογηθαᾶθβ οἵ ἥΟΥΤΟΒ. 

ΧΔΗΠΙΡΡΘ.: 60Α. ΤῈ6 το οὗ βοογαῦθβ. 15 ΘΘΠΘΡΆΠΥ ΠΟ] ἃ5 ὑΠπ6 
ὕγ}9 οὗ ἃ ΒΥ ΘΥΤΊΒῈ. τιἴθ, τὺ ῬΤΟΡΘΌΙΥ ὑμ15 φοοοπηῦὺ 15 ἅπθ ὅο 89 ἴη- 
γοηίϊοτι οὗ Ἰαῦου ἀρθϑ. Τῃ ὕη6 Ῥηαθᾶο γγθ Ππα ΠΟΥ σορτοβθηὐθα ἃ5 8 
εὐοούοηδθθ υγουηδη. 

Ζθαϑ: 02Α, δῃᾷ ἐγοαπθηυγ ἣ οαὐ]ιβ ἀπ ἀββουθγαθίομβ ὑμτουιρμουῦ, 
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ΜΟΤΕ ΟΝἮὨ ΤῊΞ ΒΟΡΗΣΙΒΈῈΒ. 

ϑορἠ δέ 18. ὃι ὕϑυτη ψ ΐοῇ. οΟΥἹρ ΠΑ] ΘΧΡΥΘΘθΘα Δπν βοχὺ οὐ τηθηΐδ] ΟΥ 
αὐιβύϊο 8111] (6...) ὅ0]οη, ῬυὐμαρΌταΒ, πα ὑπ 6 ὥὅϑυθη ὙΥ 156 ΜΘ η ΟΥΘ 
411 ὑπ 14061164}, Ὀπὺ σπ] ἢ, Βοταθυσμαὺ αἴΐου αθουὺ 460 8Β.0., ὈΘΟΔΙῚ6 
[86 ΒΡΘΟΙΔ] ΠᾶΠῚΘ Ὁ ἃ Οἰ888 οὗὐἨ τηϊρυδίουυ ῬΥΟΘ ΒΊ 0081 ἰθϑομθυϑ ΠΟ 
ΒΡΙΘΔΤΡ' ἋΡ ἱπ Η61115. ΝοΙΠοΥ {Π6 1} τιϑύμοαβ ΠΟΥ {μι 6 1} τηδύθου ὑγθ 6 
ΒΕΤΙΟΥΙΥ ΟΥΡΊΠΔ] : ὑποῖν οΥἹδ08] τηϑύμοαβ ὑπο ν δαορίοα ἴτοπὶ Ζθπο 
{6 ἘΠοαύϊο, {π|οῖν τηϑύον μον δααρίθα ἔγοται Ῥγυθυ ουβ 1 ΠΊ]ΓΟῚ 5 (Τπίτο- 
ἀαυοίϊοπ, δ. 6). Τὴ ΟΡ ἰδύβ ρορυ]αυῖσθα τ Πμδύθυου Ῥοβιύνθ σθαι] ἴῃ 
8 ψγὰγ οὗ Κηον]θᾶρο {πο ]} Ῥυθάθοθββουβ μα αὐξαϊπθα. ΟΥ' σαίθου, 
ῬΘΥΒΑΡΒ5, βπαϊπρ; 1{{16 ΡΥ οτηθηῦ οσ βύϊπρ' ἴῃ τοραγα οὗἨ {Π6 δρεοιϊωξλυο 
τηδύουβ μϑγοίοϊοσθ αἰβοιββϑα, ὑμπθ νυ Ραῦ 8500} ὑΠ1ΠΡ8 8146, ἃπα ἐπγπϑα 
ἘΠ ὶν αὐδθηύϊοπ ἴο ον τ ν6}1-ἰο0-Ὧἀὸ γουπρ' τη6Π ἃ γωοίϊοαϊ Θαπιοαύϊοη 
ΒΌΘΙ 88 οι] ΘΠ8}016 ὕΠθηὰ ἰο ρ'δὖ οῃ ἴῃ 1119. ΤΉΘΥ σγογῸ ΤΠ νθυβιν 
Ἐχίοπβίουι Τιθούασουβ (τι πουὺ ὑπ6 Τ͵ΠΙνουβιύν ἰο ὍΘ. Θοχίθπμ θα) σψ0 
ϑδνθ ᾿πδύγαούϊοη πὶ {Π6 ““ Β Ὀ]6οὔβ οὗ {πΠ6 ἀδν ᾽᾽; ἴπ Ὡπούμου Β6η86, ΠΟΥ 
ὙΟΥΘ ὁ“ ΟΥ̓ΔΙΠΤΊΘΙΒ ̓ἦ ὙΠῸ ΟΟΘΟΠΘΑ Τη6ῃ ἴῃ {π6 τ οὗ Θχρυθββιπρ' ὑπ ῖν 
ἐπουρπίβ (ΠἼλοίογο). ΝΥ Βαῦ τηθη ὑποαρῦ αἀ1α ποῦ 50 το} τηδύζου (ΤῸ. 
{8186 ψὰ8 ΠῸ Β.0 ἢ} ὑπ]ηρ' ἃ8 ὉΠΊνΘΥΒΑΙ] ὑσαῃ); Ὀὰὺ γμαῦ ΘΔ 0 ἢ τπὰπ 
ὑπουρηῦ ἕο Ὀ6 ἔτι ΟΥ τὶρηῦ τγ88 τὶρὖ πα ὑσαθ 707. ἴηι. "ΓΕΒ πούϊομ 
-- 1 0ἢ 176 0811 {π6 ἀοοίτϊ πο οὗ ΠοΙαζὶυλέψ 977 ἹΚηοιυϊοάσχο ([ποὰρὶι ἐπαῦ 
ῬΏΣΤΑΒΘ Πα8 ΟἴΘΙ' ΤηΘ8Π}1ΠΡ8) ἃ Πα ὙΙΟ σγὰ85 Ῥαὺ 1π ἃ παίβ}611 ἴῃ 
Ῥτοίαροτναβ᾽Β ἀϊούππη ὑπαῦ ““(Τπαϊν!.8}} πλᾶπ 15 {118 ταθαβϑοχθ οὐ ἃ]] 
{πϊπιρ8᾽᾿ ---σαβ {Π6 0Π6 ΘΟΙΏΙΊΟΝ ῬΟΪπὖ 1π| {Π611 ὑθδο ]πρ' υυΠ]Οἢ. ΘΠ} 168 
15 ἴο βρθδῖκ οὗ {π6πὶ οο]] οὐ ν ΘΙΥ ἃ8 ΟΡ Ϊβίβ. ΑΒ. ἃ ΘΟΠΒΘαΊΘΠΟΘ οὗ 
0Π18 ὑΠΘΟΥῪ ὕπον ἀθοϊποὰ ἕο δοοορὺ {μ6 γϑοθὶνθα 1648 ρου Οοά, 
τη ΥΠν, Βοϊ θη 1ῆο ἐγαῖ, ζο., ποῦ ΤΊ ΓΟ] ὈΘοδιθ6 [ΠΟΥ 6 Ὑ ΟΥΘ ΠῸ 5πῸ0} 
ΘΟΙΏΤΊΟΙ. ΠΟύΪΟΠΒ ΘχΊβύηρ' αὖ {Π6 {1π|6, Ὀπὺ 4150 Ῥθοδσδο {Π6γ6 σου] ποῦ, 
88 ὉΠΟΥ͂ ὑπουρύ, ὈΘ6 ΔΗ 8.0. ΘΟΙΏΤηΟΙ ποὐύϊοηΒ. 'ΓΉΘΥ ΤΟρΡΑΥ θα ΒΌΟΝ 
ΑἸ ΘΒΌΙΟΙΙΒ 88 ΤΊΘΓΘΙΥ τηδύουβ οὗ ορίπῖοη, Πα ἃ1Ὸ ὑπΠτ|8 ο41164 δοερέϊοϑ---- 
ῬΘΟΡΙΘ ψὲπο ὑῃγ ΒῈ πὶ Ππουῦὺ δὴν οχρθοίαϊομ οὗ οού]ηρ᾽ ρυαΐη.. 

ΑΒ Ῥ͵ΙΟΪΌΒΒΟΙΒ Οὗ τ ]βάοπι ι Πουῦ {Π|6 ΓΘ ΠΥ, 88 Τη6η ΠΟ τηδᾶθ ἐΠο 
ὝΟΙΒΘ ΟδΙΒ6 ΔΡΡΘΔΙ ὕπ Ὀθίξου, δα 88, ΤΩ ΟΥΘΟΥ ΘΙ", ἐα]Γ] Πρ' ΤΠ]ΟΠΟΥ͂ ἴῸΣ 
ΦΠΘῚΣ ὑθδομῖπρ' ((Π 6 βθοοπα ρμοϊπῦ ΘΟΙΉΤΊΟΝ ἴο {Π0 ΟΡ 1505), {Π6 Ξορ Ιδὐβ 
ὙΟΙΘ αὐΐαοκοα Ὁν Ῥ]αίο, Αὐϊβύοι]θ, ἃπα οὔμοὺ ϑοογαύϊοβ, πὰ ἐδτιβ 
δοαυϊτοα ἃ Ῥαᾶ ΠᾶΠ16 ἴῃ ἰδίουυ ἀονπ ἴο {Π6 ἄδγβ οἱ ατοίθ. 1Ὲ6 
ΘΆΤΠΘΥ ΟΡ ϊδίβ, πο Ῥ]αῦο ΠΪΠη861} Βρθακθ οὗὐ σι τοϑρθοῦ 885 
ΟΥΪΡΊΠΔ] ΠῚ ΠΊΚΟΥΒ, ὙΣΘΓ6 7116 τπρ 1 {Π|6 ΤΔΟΥΘ ΟΤ 1658 ὉΠΡΥΙΠΟΙΡΙ]Θᾶ 
ῬΟΣΥΘΥΟΙΒ Οὗ ΒΘΟΟΠα - πα πον ]οαρῸ ΣΟ ΟΔ1η6 αἰΐον θη. Ὑ οὐ 10 15 
διηορΒῦ Π686 ΘΑΥ] Θ᾽ ΘορΡἰδύβ ὑμπαῦ ϑοογαῦθβ τη δῦ ὍΘ γταπροα 50 ΤᾺ} ἃ8 
ΤΘΡΆΣΒ ΗΒ ΘΟ ΘΠ ΡΟΤΑΥΘ8. Ηθο αἸα ηοΐ [ΔΚ ΤΌΠΟΥ [ῸΓ 1πβίχποίϊοι ; 
ἢ ἀἱα μο]α {πᾶῦ ῬΘπθαῦ τη 6 Π᾽ 5. ΟΟΠΠΙΟὔ Πρ’ ΟΡΙΠΙΟΤΒ. ΠΥ 6 ἂν ἃ Ῥᾶ518 
οὐ ἐσ, ΟΝ 1 ττὰβ {π6 ομϊοῦ ἀπύν οὗ τηδη ἰο ἀἸβοουοῦ : ΠΟΠΘ {Π6 
1658, ἴπι 80 87 88 6 τηϑαθ τηϑῇ {π|η]ς οαὖ ὑΠ6 ρυοιπαβ οὐ {π61ν ὑτδά]- 
ἰΐοπ] Ὀ6]16Γ, ἀπα βυϊτηυ]αίθα ὑποαρηῦ αὖ ΑὔΠΘΠΒ ἃ8 18 96 11 5. αἰά 
ΜΉΘΥΘΥΟΙ {πΠοῪ ψοηῦ, ἢ6 νγὰβ ἃ ϑορῃϊδύ. Τπᾶὰῦ ἢΘ ψγὰ8 ἃ ροβιϊγο 
(δ οΠοσ, ποῦ ἃ πϑραύῦννο οὐἰὐϊο, αἸὰ ποῦ βίσικο Αὐἱβύορμαποβ ἃπᾶ {πὸ 
ΠΟΥΤΊ8] Αὐποηΐαῃ : ἴο ἔπιθι ἢῸ γγὰ8 ποῦ, 88 0 τ18, [Π6 ΤἼΒΡΙΤΟΥ οὗ 8}] 
ῬΉΠΟΒΟΡΏΥ 8:π00 Π15 {Π1Π|6, 
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ΟΠ ΑΜΜΑΤΊΟΑΙ, ΑΡΡΕΝΌΙΧ. 

ὙὙΟΒῸΜ ΤῸ 8ὴ ῬΑΉΒΕΏ. 

ΟΥ̓ ἐδ ἐιτυο {ογη18 τυλῖολ, Κοϊίοιυ φαοῖ, γΩ 27 6))06, ἐἢ.6 7076} 8 ἐαέ τολῖοῆ 
υοοι4)8 ἡ, ἐδ ἐοτέ, ἐλ Ἰαἐΐογ} ἐλαΐ τη α67" ευλ τοῦ, ἢ. τὐογα κοὐ ἦ6 ζομηα ἐη 
ἐλ 1,6 τ602. 

ἔπιεν, πίνω. 
ἐστεμμένη, στέφω. 
σωθεῖεν, σώζω. 
εἴων, ἐάω. 
ἤροντο, ἔρομαι. 
ἀπειθῆσαι, ἀπειθέω. 
ἀκηκόατε, ἀκούω. 
διῃτᾶτο, διαιτάω. 
ἴττω, εἴδω. 
πειραθῶ, πειράω. 
ἤδη, εἴδω. 
τετράφθαι, τρέπω. 
ἀφεστάναι, ἀφίστημι. 
ἐῶσα, ἐάω. 
ἐφήψω, ἐφάπτω. 
τευξόμενος, τυγχάνω. 
ξυμπεφυρμένη, συμφύρω. 

εἴσεσθαι, εἴδω. 

ἐγρηγορέναι, ἐγείρω. 
ἰδέ, δράω. 
καταναλωθῆναι, καταναλίσκω. 
μεμαθηκέναι, μανθάνω. 
ἐπελέληστο, ἐπιλανθάνω. 
πεπεῖσθαι, πείθω. 

ἐξεπάσητε, ἐξεπάδω. 
ἐρέσθαι, ἔρομαι. 
διαιρεθῆναι, διαιρέω 
ἐξῇ, ἔξεστι. 
σαπῇ, σήπω. 
μεμιασμένη, μιαίνα, 
ἐνδεθωσιν, ἐνδέω. 
ἡσθῇ, ἥδομαι. 

10. προσηλοῖ, προσηλόω. 
846. 
864Α. 
860Α. 

ἀποκνήσητε, ἀποκναίω. 
γεγηθότες, γηθέω. 
κατάξῃ, κατάγνυμι. 

864. διατέμῃ, διατέμνω. 
διερρωγυιῶν, διαρρήγνυμι. 
ἐντεταμένου, ἐντείνω. 
κραθῇ, κεράννυμι. 

. κατακαυθῇ, κατακαίω. 
. ἠμπείχετο, ἀμπέχω. 
ἀνερωτῴη, ἀνερωτάω. 

- ῥηθήσεσθαι, ἐρῶ. 
. καταπέπτωκε, καταπίπτω. 
. ἤσθησαι, αἰσθάνομαι. 

Ν ἐφεσπόμην, ἐφέπομαι. 
., θέασαι, θεάομαι. 
ν᾿ ὑπομνήσατε, ὑπομιμνήσκω. 
. ἐφάτην, φημί. 

. ξυγκέηται, ξύγκειμαι. 
. ἡρμόσθαι, ἁρμόζω. 
. ἠνίπαπε, ἔνίπτω. 

. τέτλαθι, τλάω. 
). βιούς, βιόω. 

. ἤστην, εἰμί. 

. πευσόμενος, πυνθάνομαι. 

. ἀπεμνημόνευκας, ἀπομνη- 
μονεύω. 

. πείσεσθαι, πάσχω. 
. διέλητε, διαιρέω. 
. ἡμμένην, ἅπτω. 
. εἰωθότων, ἔθω. 
. ἀναπτοῖτο, ἀναπέτομαι. 
. καταβεβρωμένα, καταβι- 

βρώσκω. 
. κατεδηδεσμένοι, κατεσθίω. 
ξυνέβη κεν ξυρρέω. 

ἀναπεπταμένους, ἄναπε- 
τάννυμι. 

. συντετρῆσθαι, συντετραίνω. 
. εἱμαρμένους, μείρομαι. 
. ἡγῇ, ἡγέομαι. 
εἵπετο, ἕπομαι. 

. ἐνεγκάτω, φέρω. 

. ὀφλήσειν, ὀφλισκάνω. 
. .ςἀποσπεῖσαι, ἀποσπένδω. 
. πεπωκότα, πίνω. 
. ἠσχύνθημεν, αἰσχύνω. 
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